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Wilt u de akoestische isolatie van een bestaande muur verbeteren? Wilt u de thermische isolatie van een muur of een schuin dak verhogen?  

Wilt u muren met vochtproblemen aanpakken? Wilt u het aanzien van een muur verfraaien (brokkelige muur, lelijke leidingen)? 

 

In deze brochure leest u alles over onze voorzetwanden. 

Die bieden u onbegrensde mogelijkheden voor flexibel, levensloopbestendig indelen. Keer op keer! 

Kiezen voor voorzetwanden van Faay is kiezen voor kwaliteit. Voor montagegemak, gebruiksplezier, veiligheid, comfort. En voor een groenere 

wereld, want al onze producten zijn ecologisch verantwoord. 

 

              Vele voordelen 
Met Faay-voorzetwanden haalt u het 
beste uit bestaande panden. Want een 
goed geïsoleerd pand bespaart 
energiekosten - en dat draagt bij aan 
een lagere CO2-uitstoot. Ook op andere 
fronten bieden onze voorzetwanden 
allerlei voordelen. Kiezen voor Faay is 
eenslimme én milieubewuste keuze. 
 
Maximale winst, 
minimaal ruimteverlies 
Onze voorzetwanden kunnen 
beschermen tegen geluid, tegen 
kou/hitte en tegen vocht - 
of een combinatie daarvan. De diverse 
typen hebben verschillende kwaliteiten 
en dikten. Wel bieden ze allemaal 
maximale winst bij een minimale dikte. 
De kwaliteit van de binnenruimte gaat 
dus aanzienlijk vooruit, terwijl u zo min 
mogelijk ruimte verliest. 
 
Eenvoudig en snel renoveren 
Faay maakt het u altijd zo gemakkelijk 
mogelijk. De wandpanelen hebben een 
handzaam 
formaat. En de montage is eenvoudig 
en probleemloos, dankzij de 
doordachte constructie. Hierdoor is elke 
Faay-wand zeer snel, 

goedkoop en foutloos te plaatsen. In 
een handomdraai is uw ruimte 
gerenoveerd. 
 
Nauwelijks zaagverlies 
Ons GP22- en VP35-assortiment kent 
maarliefst zes standaardhoogten, 
variërend van 2400 tot 3600 mm. De 
W’all-in-One®/PG-serie kent drie 
standaardhoogten (2600 mm, 
3000 mm en 3600 mm). Zo nodig kunt u 
de panelen ter plekke verder op maat 
zagen. 
Ook kunnen wij desgewenst panelen 
met een specifieke hoogte direct vanuit 
onze fabriek leveren. Waarvoor u ook 
kiest, het zaagverlies is vrijwel te 
verwaarlozen. 
 
Droogbouw 
Het monteren van Faay-voorzetwanden 
gebeurt in droogbouw. De wanden 
kunnen dus direct worden afgewerkt. 
Dat is wel zo gemakkelijk! 
Uit voorraad leverbaar 
Al onze voorzetwanden zijn uit 
voorraad leverbaar. U kunt dus direct 
aan de slag. 

Afwerking naar keuze 
 
Elke voorzetwand kan op allerlei 
manieren worden afgewerkt.  
Wij kunnen u kant-en-klaar 
afgewerkte wandpanelen leveren 
met een toplaag van vinyl (in 
diverse dessins en kwaliteiten).  
U kunt de voorzetwanden ook 
door ons laten afwerken met Faay-
wandbespuiting.  
Of werkt u ze liever zelf af 
met verf, sierpleister, tegels of 
stucwerk? De keuze is aan u! 
 
Duurzame keuze 
Faay hecht aan duurzaamheid. Wij 
kiezen zo veel mogelijk voor 
onuitputtelijke, milieuvriendelijke 
bio-based-materialen. 
Onze voorzetwanden zijn gemaakt 
van gipskartonplaat met 
vlasscheven (VP35), 
met spaanplaat (GP22) of met PIR 
(W’all-inOne®). Ze hebben een 
lange levensduur en zijn 
probleemloos herbruikbaar. Ook 
ons productieproces is ecologisch 
verantwoord: wij zijn gecertificeerd 
voor ISO 14001 (milieu-effecten), 
ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), 
KOMO, FSC en PEFC. 
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GP22: superslanke verfraaiing 

 

De GP22 is onze slankste voorzetwand. De GP22 is bestemd voor verfraaiing. Als u deze voorzetwand 

combineert met isolatiemateriaal, is hij tevens geschikt voor geluidsisolatie. 

 

De GP22 bestaat uit gipskartonplaten met daartussen 2,5 mm spaanplaat. De wandelementen worden 

zeer eenvoudig gemonteerd met stalen I- of T-profielen. 

Iedere afwerking is mogelijk. Ook kunnen de wanden af fabriek afgewerkt worden met bijvoorbeeld vinyl. 

         
 

  
 

 

   
 

Alle wanden zijn gemaakt van bio-based materialen. 

Ze hebben een massieve kern van vlasscheven. 

Daardoor zijn ze brandwerend, geluidwerend 

en thermisch isolerend.  

En robuust: ze staanals een huis. 
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