


THE EGO HAS LANDED

Maak kennis met EGO, het meest 

industriële enkelglas wandsysteem op dit moment! 

De glaspanelen lopen van de vloer tot aan het plafond. 

De verticale en horizontale aluminium profielen geven dit 
wandsysteem een stoere vintage uitstraling, passend bij heel 

veel stijlen. Het is een ware eyecatcher, straalt kracht uit en 

geeft uw kantoorruimte een eigen identiteit. 

Of beter gezegd, een eigen EGO.



STALEN LOOK, ALUMINIUM FRAME

EGO heeft de uitstraling van stalen kozijnen, maar in werkelijkheid is het van aluminium gemaakt. 

Aluminium is verfijnd, vederlicht en sterk. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het materiaal 
makkelijk te bewerken is en maakt dat het toegankelijker is om deze stijl in een ruimte toe te passen. 

De vlakverdeling is naar eigen wens in te vullen. Het frame is in nagenoeg elke RAL kleur verkrijgbaar. 

Hierdoor kan EGO heel verrassend uit de hoek komen. Elke ruimte een eigen EGO!



ELKE RUIMTE EEN EIGEN EGO

EGO komt verrassend uit de hoek en creëert de meest creatieve 

en krachtige kantoorconcepten.

De robuuste hoeken zorgen voor een krachtige en unieke uitstraling van de wand.

EGO biedt diverse mogelijkheden. De vlakverdeling is zelf te bepalen. 

Zo kunnen er diverse elementen tussen de stijlen worden geplaatst. Hierbij kunt u 

denken aan gekleurd glas, whiteboards, luxe lederenbekleding en textiel. Het paneel 

wordt geïntegreerd tussen de stijlen, zodat er één complete constructie ontstaat. 

Daarnaast kunt u de elementen en lijnen door laten lopen in een kaderdeur. 

Uw deur wordt dan ineens een stoere blikvanger. 

 



Uitstraling van staal, 

gemaakt van aluminium.

Diverse elementen tussen 

de stijlen mogelijk, o.a.:

leer, textiel en gekleurd glas.

Gelaagd glas.

70mm geëxtrudeerd aluminium. 



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wanddikte   

Glaspanelen

Koppeling

Modulatie

Zichtprofielen
Coating

Plafondprofielen
Vloerprofielen
Profielkleur
Geluidsisolatie

70mm

Gelaagd glas

30mm stijl, Plus-in of transparant getaped

900mm

Geëxtrudeerd aluminium

Poedercoating en anodiseren

70 x 35mm terugliggend

70 x 35mm terugliggend

RAL collectie

Rw 33 tot 41 dB
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