
P R O J E C T F O L D E R



3

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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Referentieproject Bovemij in Nijmegen is een mooi voorbeeld van een 
project waarbij in zeer korte tijd prachtige wanden werden opgeleverd. 
Dit mede dankzij de constructieve samenwerking met opdrachtgever 
Rever en een efficiënte communicatie met de overige toeleveranciers. 
Brakel Wandsystemen was in dit project verantwoordelijk voor de glazen 
systeemwanden en de stalen kaderdeuren. Met een prachtig, esthetisch 
eindresultaat.

BOVEMIJ, NIJMEGEN 
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BOVEMIJ
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Brakel Wandsystemen tekende voor de totale coördinatie 
van het referentieproject EP&C in Amsterdam. Binnen een 
zeer strakke planning realiseerde Brakel Wandsystemen 
alle plafondaanpassingen, het schilderwerk, het maatwerk 
de geluidswerende toepassingen, de vloerbedekking en 
de systeemwanden. Brakel Wandsystemen was het cen-
trale aanspreekpunt voor alle disciplines; met als resultaat 
een totaaloplevering binnen budget en planning.

EP&C, AMSTERDAM
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EP&C
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Voor Spar realiseerde Brakel Wandsystemen een interieur waarbij kleur in 
balans werd gebracht met een zakelijk karakter. Het interieur omvatte 
gesloten wanden, brandpuien en diverse glaswanden. Het glas werd 
gerealiseerd in zowel horizontale 5-deling als verticale uitvoering zon-
der stijlen. Daarnaast werd al het maatwerk verricht op voorzetpane-
len, logo’s, foliewerkzaamheden en maatwerkkasten. Tenslotte zijn er 
meerdere mobiele paneelwanden toegepast die eveneens door Brakel 
Wandsystemen werden gerealiseerd.

SPAR, WAALWIJK
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SPAR
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Reeds in 2005 verzorgde Brakel Wandsystemen voor het 
KNCV de binnen afbouw van hun gebouw. In 2014 werd 
Brakel Wandsystemen wederom ingeschakeld voor de 
totaalinrichting van een ander gebouw. In dit referen-
tieproject lag de nadruk op transparantie van de werk-
vloer, terwijl er tegelijkertijd meer gesloten werkplekken 
moesten komen. Brakel Wandsystemen tekende voor het 
gehele plafondsysteem, de vloerbedekking, de folie, alle 
systeemwanden en kasten.

KNCV TUBERCULOSEFONDS, 
DEN HAAG
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KNCV TUBERCULOSEFONDS
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Ambiq is een groot orthopedagogisch centrum, gericht 
op de zorg voor jeugd en jongvolwassenen. De dienst-
verlening van Brakel Wandsystemen sloot perfect aan bij 
de wens van de architect om hier een kleurrijke en speel-
se inrichting te realiseren: van knalgroen tot dieprood, in 
rechte en ronde wanden. Houten kasten werden afge-
wisseld door kasten in de kleur van de wanden. 
Zowel geperforeerde wanden als dichte wanden wer-
den gebruikt. Daarnaast glaswanden in vlakke en ronde 
uitvoering, waar nodig met jaloezieën tussen het glas 
voor privacy. Dit alles resulteerde in een kleurrijke en af-
wisselende inrichting waarin cliënten en personeel zich 
thuis voelen.

AMBIQ, HENGELO
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AMBIQ
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Brakel Wandsystemen kreeg de opdracht om in dit twaalf 
verdiepingen tellende pand alle gesloten systeemwan-
den, glazen systeemwanden en stalen kaderdeuren 
te verzorgen. Ook de videwanden, brandpuien en de 
colour folie werd door Brakel Wandsystemen gerealiseerd 
en aangebracht. In nog géén acht weken tijd, werd aan 
de wens van de architect voldaan: een strakke totaalin-
richting, uitgevoerd in één naadloos systeem!

ROYAL BANK OF SCOTLAND,
AMSTERDAM
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ROYAL BANK OF SCOTLAND
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In de zomermaanden had Brakel Wandsystemen de regie en coördinatie 
van het referentieproject MOS te Nijkerk. De planning was strak; Brakel 
Wandsystemen realiseerde de plafonds, alle wanden, de vloerbedek-
king en de gewenste geluidswerende voorzieningen. De tevreden op-
drachtgever heeft Brakel Wandsystemen inmiddels uitgenodigd om de 
volgende bouwlaag te renoveren, waarin ook de brandpuien van Brakel 
Wandsystemen zullen worden toegepast.

MOS, NIJKERK
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MOS
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Een mooi voorbeeld van een referentieproject waarin 
maatwerk de boventoon voert: Brakel Wandsystemen 
leverde dit maatwerk, waarbij systeemwanden en ver-
schillende soorten en kleuren vloerbedekking de verschil-
lende ruimtes en afdelingen van elkaar scheiden. De 
glaswanden bestaan uit volglas en uit gestapeld glas, 
waarbij er werd gekozen voor een uiterst slanke, bijna 
onzichtbare profilering. De gesloten deuren vallen bijna 
onzichtbaar weg in de wanden, waardoor een rustig 
en strak interieur ontstaat. Daarnaast realiseerde Brakel 
Wandsystemen twee pantryblokken; geheel op maat ge-
maakt en uiteraard voorzien van alle inbouwapparatuur.

ACCOUNTANTSKANTOOR
HULSMAN & ROESTENBURG, 
LOENEN AAN DE VECHT
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HULSMAN & ROESTENBURG
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Brakel Wandsystemen mocht voor Rabobanks regiokan-
toor Den Haag de systeemwanden leveren voor de zes 
verdiepingen. Wanden in een prachtige combinatie van 
staal, hout en glas; daarnaast werd gekozen voor twee 
mobiele panelenwanden, voor de 30 minuten brand-
werende glaswanden en toegangsdeuren. Doordat de 
profielen van deze brandwerende (glas)wanden gelijk 
zijn aan die van de andere wanden, werd een naadloos 
en zeer strak eindresultaat opgeleverd.

RABOBANK, DEN HAAG
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RABOBANK
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Brakel Wandsystemen heeft voor Kraton inmiddels meerdere projecten 
mogen realiseren. In het kantoor in Amsterdam werd Brakel Wandsyste-
men ingeschakeld voor de realisatie van stalen systeemwanden en stalen 
systeemkasten. Een deel van deze kasten moest echter worden voor-
zien van glazen deuren, waarbij de glasdeuren in hetzelfde vlak zouden 
moeten liggen als de stalen deuren. Een behoorlijke uitdaging, gezien 
de verschillende diktes van de materialen! Brakel Wandsystemen slaag-
de glansrijk: de kasten werden volledig in de glaswanden geïntegreerd, 
zonder gebruik te maken van stijlen of zichtbare profielen. 

KRATON, AMSTERDAM
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KRATON
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Brakel Wandsystemen werd door de architect gevraagd 
mee te denken in een interieur waarbij een zakelijk en 
formeel karakter werd verenigd met een informele en 
warme sfeer. Gekozen werd voor een combinatie van 
systeemwanden, brandpuien en deuren in zowel HPL als 
glasdeuren in kader. Brakel Wandsystemen tekende even-
eens voor alle wandbekledingen; verschuifbare akoesti-
sche wandbekledingen en ook kleuren- en fotoprint folie. 
Uiteindelijk werd er een project gerealiseerd waarin alles 
tot in de kleinste details op elkaar is afgestemd, met een 
fantastisch esthetisch eindresultaat als gevolg.

VISSER SILFHOUT ADVOCATEN,
DORDRECHT
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VISSER SILFHOUT ADVOCATEN



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


