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P2  –  VOUWWANDEN

ATTACA is een moderne Nederlandse ontwerper en producent van 

hoogwaardige mobiele wandsystemen. Met een verfrissende kijk op 

design, productinnovatie en techniek vinden ATTACA-wanden hun 

weg naar een wijd vertakt distributienetwerk.

Samen met onze opdrachtgevers werken we constant 

aan de best mogelijke flexibele ruimteverdeling. 

Resultaatgericht, in een prettige sfeer en gericht 

op duurzame relaties. Kwaliteit, lean-denken, 

service en een proactieve houding 

zijn leidend. Ondersteund met 

duidelijke afspraken over 

proces en planning.

BRUG TUSSEN TECHNIEK 
EN CREATIEVE, STILLE 
RUIMTEVERDELING
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Uitzonderlijke kenmerken 
1  Gelagerde wielstellen   2  Geluidsabsorptie

   3   Geluidsreducerende materialen   4   Kunststofprofielen en 

koppelingen voor minimale geluidsoverdracht

   5   Afwerkplaten met vele mogelijkheden

SPATIAL

Innovations



P4  –  VOUWWANDEN

Een vouwwand is een wand die als een accordeon open en dicht gaat. Het grote 

voordeel van een vouwwand is dat je deze in één handbeweging snel geheel kan 

openen of sluiten. Op deze wijze kan de vouwwand bijna fungeren als deur.

De vouwwanden van ATTACA zijn het resultaat van jarenlange ervaring en productinnovatie. 

Het hoogwaardige gebruikersgemak, de duurzaamheid en de kwaliteit geven een significante 

meerwaarde aan ruimteverdeling.

WAT IS EEN VOUWWAND? 

Een overzicht van de diverse typen vind u op pagina 6-7

Als de vouwwand wordt geopend vormt zich een pakket. Dit pakket kan op diverse manieren geplaatst worden (P 8-11)

Om de vouwwanden eenvoudig te kunnen openen en sluiten wordt de vouwwand  opgehangen aan gelagerde 

wielstellen die in een aluminium bovenrail rollen (P12-13). Deze rail kan op diverse manieren gemonteerd worden zoals 

weergegeven op pagina 14-15.

Tenslotte krijgt een wand zijn uitstraling die u wenst door gebruik te maken van kleuren of designs. Hiervan zijn vele 

mogelijkheden. Een greep van deze mogelijkheden is weergegeven op pagina 16-17.

De uitstekende kwaliteit van het hang-, loop- en sluitwerk leveren de gebruikers veel gemak op. Doordat ATTACA 

over grenzen heen kijkt, bent u bovendien verzekerd van een product dat meebeweegt met trends op het gebied van 

interieurdesign en architectuur.

Dankzij de combinatie van technische expertise met creatieve knowhow, weet ATTACA distributeurs, architecten 

einden eindgebruikers in heel Europa met zijn vouwwanden te inspireren.

DAAROM ATTACA VOUWWANDEN

DUTCH
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Naar behoefte kunt u met ATTACA 

vouwwanden (grote) openingen tussen 

ruimtes volledig en in één simpele 

beweging openmaken.

Met vouwwanden kunt u eenvoudig 

en snel diverse van elkaar gescheiden 

ruimtes creëren. Nieuwe ruimtes 

ontstaan met hetzelfde gemak als dat 

ze verdwijnen.

OPEN WAND; ÉÉN RUIMTE

GESLOTEN WAND; MEER RUIMTES

IMPROVE

Efficiency MOBILE WALL SYSTEMS
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F200
De ATTACA F200 is een zogenaamde 
enkelwandige houten vouwwand  met 
kunststof scharnierprofielen geschikt voor 
visuele afscheidingen.

F220
De ATTACA F220 is de traditionele 
kunstlederen vouwwand met een stalen 
binnenwerk. Geschikt voor visuele en 
licht geluidsisolerende afscheidingen. 

P6  –  VOUWWANDEN 
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F600
De F600 is het absolute hoogstandje 
in de vouwwanden wereld. Hoge 
geluidsisolerende mogelijkheden en 
unieke uitstraling geven deze wand 
een plaats boven het topsegment.

FP600 
De FP600 is identiek aan de F600 echter 
met als extra een intern vlaktrekmechaniek 
waardoor de vouwwand in gesloten 
toestand volledig vlak is.

P7
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P8  –  VOUWWANDEN

SLUITINGEN F200
De vouwwand F200 kan op diverse manieren geopend/gesloten worden. Vaak bepaald de positie van het pakket 

welk type sluiting u de meeste flexibiliteit geeft. Hieronder ziet u illustraties met een aantal voorbeelden waarbij 

het pakket in geopende toestand in rood is weergegeven.

Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.

Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.

Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts of in het midden te parkeren is.

Voorbeelden 
van mogelijke 
hoekverbindingen

DUTCH
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SLUITINGEN F220
De kunstlederen vouwwand F220 kan net als de F200 op diverse manieren gesloten/geopend worden. 

Ook hier bepaald het pakket welk type sluiting u de meeste flexibiliteit geeft. In rood staat hieronder weer 

geïllustreerd waar het pakket zich bevind in geopende toestand.

Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.

Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.

Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts of in het midden te parkeren is.

Voorbeeld van een 
railverloop met een radius.

SPATIAL
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SLUITINGEN F600
De dubbelwandige vouwwand F600 kan net als de F200 en F220 op diverse manieren gesloten/geopend 

worden. Ook hier bepaald het pakket welk type sluiting u de meeste flexibiliteit geeft. In rood staat 

hieronder weer geïllustreerd waar het pakket zich bevind in geopende toestand.

Dual (D) Naar beide zijden sluitend waarbij het pakket in zijn geheel naar keuze links, rechts 
of in het midden te parkeren is.

Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.

Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.

Joining-Dual (JD)  Middensluiting en aan beide zijden te sluiten, pakket in geopende toestand verdeeld over 
beide zijden of aan één van de zijden.

Joining-Regular (JR)  Middensluiting en aan één zijde sluitend, pakket in geopende toestand verdeeld over 
beide zijden of aan één zijde. 

UNIQUE

FlexibilityMOBILE WALL SYSTEMS
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SLUITINGEN FP600
De dubbelwandige vouwwand FP600 is qua mogelijkheden voor wat betreft de sluiting iets minder flexibel 

als de F600. In rood staat hieronder geïllustreerd waar het pakket zich bevind in geopende toestand. In 

onderstaande illustraties is tevens mooi te zien dat de FP600 in gesloten toestand een vlakke wand is.

Regular (R) Naar één zijde sluitend, pakket in geopende toestand in zijn geheel aan één zijde.

Joining (J) Middensluiting, pakket in geopende toestand verdeeld over beide zijden.

Voorbeeld van mogelijke hoekverbindingen*

* Ook mogelijk voor de F600

PRECISION

Techniques MOBILE WALL SYSTEMS
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BEWEZEN 
TECHNIEKEN 
WAAROP U KUNT 
VERTROUWEN

P12  –  VOUWWANDEN
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Bijzondere technische kenmerken 
1  Panelen   2  Gelagerde wielen   3   Aluminium railsysteem

 4  Magneetband voor een sluiting over de gehele wandhoogte

P13
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P14  –  VOUWWANDEN
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BEVESTIGINGEN EN PLAFONDAANSLUITINGEN
De bevestigingen van de railsystemen vormen een essentieel onderdeel voor het succesvol functioneren van 

de wand. Hieronder en op de pagina hiernaast treft u een aantal voorbeelden van bevestigingen en mogelijke 

plafondaansluitingen aan.
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F600

FP600

Deze voorbeelden zijn slechts een 
greep uit de mogelijkheden.

VARIETY

Finishes MOBILE WALL SYSTEMS



P16  –  VOUWWANDEN

FINISHING TOUCH KUNSTLEDER 
Het kunstleder van de kunstlederen vouwwanden kan in talloze kleuren en designs worden uitgevoerd. 

De meeste kleuren zijn ook brandvertragend te verkrijgen.

Standaard

Brandwerend

GARANTIE GECERTIFICEERD GLUIDS
WEREND

VOCHT
WEREND

BRAND
WEREND

ONDERHOUD ANTIEBACTERIEEL SUSTAINABILITY

GARANTIE GECERTIFICEERD GLUIDS
WEREND

VOCHT
WEREND

BRAND
WEREND

ONDERHOUD ANTIEBACTERIEEL SUSTAINABILITY

Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden.

PRACTICAL

SolutionsMOBILE WALL SYSTEMS
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FINISHING TOUCH HOUT
De basisbeplating van de houten vouwwanden hang af van de gebruiks en omgevingseisen en kan met 

oneindig veel mogelijkheden/kleuren worden afgewerkt. De keuze hangt niet alleen af van voorkeuren  

voor design, maar ook van de eisen met betrekking tot functie, krasbestendigheid, hygiëne, et cetera.  

Laat u adviseren en inspireren. Ook als het om eigenzinnige designs gaat. 

Standaard

Vochtwerend

Brandwerend

GARANTIE GECERTIFICEERD GLUIDS
WEREND

VOCHT
WEREND

BRAND
WEREND

ONDERHOUD ANTIEBACTERIEEL SUSTAINABILITY

GARANTIE GECERTIFICEERD GLUIDS
WEREND

VOCHT
WEREND

BRAND
WEREND

ONDERHOUD ANTIEBACTERIEEL SUSTAINABILITY

GARANTIE GECERTIFICEERD GLUIDS
WEREND

VOCHT
WEREND

BRAND
WEREND

ONDERHOUD ANTIEBACTERIEEL SUSTAINABILITY
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Deze voorbeelden zijn slechts een greep uit de mogelijkheden.

VARIETY
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TECHNISCHE PERFORMANCE IN DETAIL
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Magnetische sluiting
Magnetic closing seal

mc  

Kunstleder

Slot met cilinder

Akoestische sleepstroken boven en onder

Eén zijde sluitend Regular R

Middensluiting Joining J

Middensluiting en aan één zijde sluitend Joining-Regular JR

Middensluiting en aan beide zijden te sluiten Joining-Dual JD

Beide zijden sluitend Dual D

Meerweg verbinding

Railverloop radius

Vlak in gesloten toestand

Max. hoogte (mm) 3600* 4000* 3600 3600

Max. breedte (mm)** 6500* 6500* 7500* 7500*

Geluidisolatiewaarde - - / 0 0 / ++ 0 / ++

Max pakket breedte (mm) 200* 220 700* 700*

Paneeldikte (mm) 16 n.v.t. 16 16

De ATTACA vouwwanden bestaan uit vier types. De F200, F220, F600 en FP600.  

De verschillen komen tot uiting in de afwerking (hout of kunstleder) en in de dikte van 

de wand (enkel of dubbel uitgevoerd). Het enkel of dubbel uitvoeren bepaald feitelijk 

welke opties wel of niet mogelijk zijn, met name als het gaat om geluidsisolatie.

DUTCH

DesignMOBILE WALL SYSTEMS
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MEER VAN ATTACA!

GLASWANDEN
ATTACA produceert 

diverse soorten mobiele 

glaswanden, variërend 

van eenvoudige visuele 

afscheidingen tot 

dubbelbeglaasde wanden 

met hoge dB-waarden. 

MOBIELE 
GLASWANDEN

INSPIRATORS IN 
RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT

MOBILE WALL SYSTEMS

PRECISION

Techniques MOBILE WALL SYSTEMS

PANEELWANDEN
Naast vouwwanden 

levert ATTACA ook een 

breed scala aan mobiele 

paneelwanden. Modulair 

op te bouwen en in 

diverse uitvoeringen 

verkrijgbaar. 

SCHUIFWANDEN
Wie de wanden liever 

als één geheel lineair 

wil laten schuiven, 

kiest voor ATTACA 

schuifwanden. Van 

eenvoudige schuifdeuren 

tot technische en visuele 

topwanden. 

MOBIELE 
PANEELWANDEN

INSPIRATORS IN 
RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT

MOBILE WALL SYSTEMS
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SCHUIFWANDEN

INSPIRATORS IN 
RUIMTELIJKE FLEXIBILITEIT

  = Standard
  =  Optional
  =  No option

*  Afhankelijk van uitvoering
**  Per vleugel

Geluidsisolatie 
De geluidisolatiewaarden zijn afhankelijk van massa, 

buigslapte, ontdreuning, absorptie en de afdichting 

van kieren. De opbouw van de wand wordt dan ook 

klant specifiek vastgesteld. Hierdoor kan bijna elk 

gewenst resultaat worden bereikt.

-  =  visuele afscheiding (0 - 20 dB)

0  =  enige demping (36 – 39 dB)

+  =  redelijke demping (40 – 44 dB)

++  =  goede demping (45 - 49 dB)

Als vuistregel wordt gehanteerd dat 46 dB een 

goede vergaderkwaliteit is.

Onderhoud
Oppervlaktematerialen reinigen met schoonmaak-

middel zonder oplosmiddel. Informeer voor 

technisch onderhoud bij uw leverancier.

Garantie
2 jaar fabrieksgarantie. 

Levering
Wereldwijd
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