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Brakel Wandsystemen: een kwalitatief modulair wandsysteem met onbegrensde mogelijkheden. 

State-of-the-art in esthetiek, design, afwerking en details. 

Onbegrensd in keuzes, materialen en vormgeving. Brakel Wandsystemen vertaalt architectuur en design naar 

concrete en prachtige oplossingen in de praktijk. Met details die bij andere systemen onmogelijk zijn.

Duurzame en kwalitatieve oplossingen, indien gewenst volledig demontabel. Jarenlange ervaring,

een eigen productie-unit, vakkundige medewerkers en altijd één aanspreekpunt: 

Brakel Wandsystemen is uw partner in onbegrensd ontwerpen!
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Brakel Wandsystemen vindt zijn oorsprong in Brakel Hilver-
sum BV. Brakel Hilversum, opgericht in 1945, is begonnen 
als carrosserie- en machinereparatiebedrijf. Na een ge-
stage groei in de eerste jaren van haar bestaan startte 
het bedrijf in 1963 met de productie van werkbanken en 
gereedschapskasten. Al snel werd met standaard- en 
maatwerkproducten een gevestigde positie in de markt 
opgebouwd. Met de ontwikkeling en de productie van 
verplaatsbare metalen scheidingswanden is begin jaren 
zeventig het fundament gelegd voor de huidige bedrijfs-
missie. Brakel Wandsystemen is een flexibele en creatieve 
organisatie waarbij maatwerk, kwaliteit en mens centraal 
staan. Het scheidingswandensysteem vormt samen met 
systeemkasten, brandpuien, mobiele paneelwanden en 
maatwerk een zeer nauwkeurig op elkaar afgestemde 
combinatie van producten, waarvan de componenten 
echter ook uitstekend los van elkaar kunnen worden toe-
gepast. Brakel Wandsystemen produceerde haar pro-
ducten ooit in Hilversum, Rotterdam en Oosterland. In 
2005 is besloten om de productie te centraliseren. Vanaf 
dat moment vindt de productie van scheidingswanden, 
systeemkasten, brandpuien, mobiele paneelwanden, 
maatwerk meubilair plaats in Hilversum. 

Door de huidige diversiteit is Brakel Wandsystemen in staat 
de totale afbouw van een kantoor te realiseren. De assisten-
tie bij het ontwerp, het tekenwerk, de productie, het vervoer 
en de montage wordt in één hand gehouden. Dit staat ga-
rant voor optimale beheersbaarheid, waarbij flexibiliteit en 
kwaliteit de sleutelwoorden vormen. 

GESCHIEDENIS
BRAKEL WANDSYSTEMEN
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Een strak interieur, een mooi open ontwerp met veel lichtinval: daar 
hoort glas bij! Daarom zijn glaswanden niet meer weg te denken binnen 
uw huidige interieur. Glas verdeelt een grote open ruimte in meerdere 
kleinere ruimtes, terwijl het oorspronkelijke ontwerp van een grote open 
ruimte volledig in takt blijft. Glas is van deze tijd en geeft een ruimtelijke, 
lichte en transparante uitstraling. Uw ontwerp is daardoor ook in glas 
onbegrensd: de perfecte oplossing voor scheidingswanden, tussenwan-
den of kantoorwanden. Vanzelfsprekend wordt er alleen veiligheidsglas 
toegepast.

Brakel Wandsystemen levert kwalitatief hoogwaardige glazen systeem-
wanden die in elke maat te verkrijgen zijn; ook in uw hele specifieke, 
afwijkende maat! Omdat wij over een eigen productie-unit beschik-
ken, kunnen wij aan elke wens voldoen. De productie-unit in Hilversum 
is volledig geautomatiseerd maar dusdanig flexibel, dat er altijd kan 
worden afgeweken van de standaard. Onze glaswanden worden in 
het werk ingemeten zodat de profielen, deuren en glasunits exact op 
maat worden aangeleverd.
Onze eigen vakkundige montageploegen zorgen voor een snelle en 
nauwkeurige montage.

SYSTEEMWANDEN GLAS
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MET STIJLEN
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zONDER STIJLEN
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BRANDWEREND



1514

RONDE AFWERKING
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HORIZONTAAL
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Onze in eigen huis geproduceerde “All-in Wall” wanden 
zijn met het oog voor het kleinste detail ontworpen.
Metalen scheidingswanden die zich onderscheiden door 
een tijdloze, stijlvolle, en vooral strakke vormgeving. Door de 
doordachte techniek en eenvoudige montage zijn de wan-
den overal te monteren. De “All-in Wall” scheidingswanden 
passen onder elk plafond en zijn volledig demontabel; een 
herindeling van het interieur is eenvoudig. Onze eigen vak-
kundige montageploegen zorgen overal ter wereld voor 
een snelle en nauwkeurige montage of nieuwe indeling. 
Het interieur sluit altijd aan bij de wensen van de gebruikers.
Aan de bovenzijde staan de wanden in een omvattend 
Omegaprofiel dat eventuele “vertanding”, als gevolg 
van een ongelijke vloer, volledig aan het zicht onttrekt. 
Brakel Wandsystemen gebruikt geen terugliggende plint, 
waardoor er geen verjonging ontstaat binnen het gehe-
le wandsysteem. Wandpanelen, glaspanelen en deuren 
kunnen onderling aan elkaar worden gekoppeld zon-
der gebruik van verbindingsprofielen. Bovendien worden 
onze wanden bovenop de vloerbedekking geplaatst: bij 
demontage is er géén schade aan “harde en zachte” 
vloerbedekking. Onze wanden verplaatsen leidt dus niet tot  
extra werkzaamheden en investeringen! Zo bent u niet 
alleen onbegrensd in uw ontwerp, de gebruikers van het 
pand zijn 100% flexibel qua indeling. 

SYSTEEMWANDEN GESLOTEN
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STANDAARD
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RONDE AFWERKING
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GESTAPELD
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GEPERFOREERD
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MOBIELE PANEELWANDEN
De mobiele ruimtescheidingswanden van Brakel 
Wandsystemen verdelen de ruimte zoals u dat 
wenst. Door het toepassen van mobiele paneel-
wanden kan een grote ruimte in een handomdraai 
probleemloos worden omgebouwd tot kleinere 
ruimtes. Dat is creatief en uitermate flexibel met 
ruimtes omgaan. Geluidisolatie is van het grootste 
belang; we leveren verschillende oplossingen ten 
aanzien van gewenste of vereiste dB-waarden. 
Wanneer de wand gesloten is, kunnen er uiteen-
lopende activiteiten zonder geluidshinder naast 
elkaar plaatsvinden.

De kwaliteit van onze mobiele wanden merkt u 
vooral aan de speciale rollentechniek die is toe-
gepast. De looprollen zijn gemaakt van hoog-
waardig kunststof waardoor ze letterlijk “op rolle-
tjes” lopen. De rollers zijn slijtvast, geruisloos en zeer 
duurzaam. De wanden worden vastgezet met de 
bijgeleverde bedieningshendel; drukbalken met 
elastische, viervoudige afsluitrubbers worden tele-
scopisch tussen de vloer en de boven-rail geklikt. 
Een gesloten mobiele paneelwand is net zo solide 
als een vaste gesloten wand!

Onze oplossingen in mobiele paneelwanden zijn 
uitgebreid: daarom adviseren we u vooral con-
tact met ons op te nemen om alle mogelijkheden 
door te spreken.
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Brakel Wandsystemen produceert haar stalen deuren  
volledig zelf, in de eigen productie-unit in Hilversum. Daar-
door kan het alle typen draai- en schuifdeuren leveren. 
Kwaliteit staat voorop en ook bij onze deuren is er oog 
voor het kleinste detail. Alles staat in het teken van een 
naadloze overgang van deur naar wand. Onze deur-
frames hebben dezelfde profielbreedte als onze gesloten 
en glazen wanden.
Bovendien kunnen de deuren zonder “verjongingen” wor-
den uitgevoerd. Deuren en wanden worden bovendien 
in hetzelfde profiel geplaatst dus u krijgt géén dubbele 
profielen! 

Deurbeslag en scharnieren zijn er vanzelfsprekend in alle 
uitvoeringen. Kleuren, maatvoeringen en materialen zijn 
volledig af te stemmen op het ontwerp van de architect. 
Desgewenst ook in brandwerende materialen leverbaar. 
Onbegrensd ontwerpen, ook in deuren! Onderstaand een 
opsomming van alle typen deuren die geleverd kunnen 
worden:

- HPL deuren
- Stalen deuren
- Hardglazen deuren
- Kaderdeuren

Alle bovengenoemde deuren kunnen worden geleverd 
aan scharnieren, op taats of als een schuifdeur-systeem. 
Bij schuifdeuren blijft de vloer geheel vrij. Neem vooral 
contact met ons op om al onze mogelijkheden in deuren 
uitvoerig door te spreken.

DEUREN
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HPL
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KADER
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KADER 30 MIN BRANDWEREND
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STAAL



4342

GLAS
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HANG- EN SLUITWERK
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De jarenlange ervaring in metalen scheidingswanden en 
andere verfijnde metaalbewerking, maken het mogelijk 
dat Brakel Wandsystemen in de eigen productie-unit alle 
mogelijke maatproducten kan produceren. Wederom 
vanuit de gedachte dat het ontwerpen niet begrensd 
mag worden: Kan niet, bestaat niet bij Brakel Wandsyste-
men! Denk hierbij bijvoorbeeld aan geïntegreerde kasten 
al dan niet verdiepingshoog. Maar ook zwevende kasten 
kunnen onderdeel uitmaken van ons wandsysteem.
Andere voorbeelden van onze specials zijn:

- Ronde wanden in zowel gesloten als glazen uitvoering
- Geperforeerde wanden / akoestisch concept 
- Wanden zonder gebruik van stijlen en deurframes 

Alle producten worden met aandacht, zorg en oog 
voor detail gemaakt. Er worden uitsluitend duurzame 
en hoogwaardige materialen toegepast, zodat de pro-
ducten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Neem 
vooral contact met ons op om al onze mogelijkheden 
en oplossingen in detail door te spreken.

SPECIALS
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De reputatie van Brakel Wandsystemen leidde ertoe dat het bedrijf steeds 
vaker werd gevraagd de coördinatie van een totaal project op zich te 
nemen.

De klant vindt hier van ontwerp tot oplevering, één aanspreekpunt en 
korte communicatielijnen. Brakel Wandsystemen beschikt over een uit-
gebalanceerd leveringsprogramma. Alle interieurcomponenten zoals 
systeemplafonds, meubilair, vloerbedekking, etc. zijn leverbaar. Maar 
ook E&W-installaties kunnen in een totaalproject worden meegenomen.
Brakel Wandsystemen staat hierbij 100% in voor de kwaliteit van de ge-
kozen leveranciers.

TOTAAL PROJECTEN
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BRAKEL WANDSYSTEMEN
Nieuwe Havenweg 10

1216 BS  Hilversum
The Netherlands

T. +31 (0)35 621 39 44
E. info@brakelgroup.com

I. www.brakelwandsystemen.nl


