
new ideas
on_space

Euro 100 -Systeem
wanden



_big
entrance

uniek

op maat 

flexibel02



Onze fraaie systeemwanden zijn op maat gemaakt, tot op de millimeter nauwkeurig. 

Doordat er zo minder geluidsoverdracht van de ene naar de andere ruimte kan 

plaatsvinden ervaart u dit als puur comfort. Vanzelfsprekend zijn onze flexibele 

wanden vervaardigd van duurzame materialen. Ook na verplaatsing blijven de 

bijzondere kwaliteiten behouden. 

Maak kennis met ons breed assortiment aan systeemwanden. Ze zijn verkrijgbaar in 

talloze kleuren en materialen, op zowel horizontale als verticale wandindelingen. 

Bijzondere accenten en details (bijvoorbeeld uw bedrijfslogo) kunnen wij naar wens 

toevoegen. Laat u inspireren! 

ESD new ideas on_space
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_deuren 

_groots entree 

_variatie

_specials

jaloezieën in glas 

stickeropdruk 

rookcabine 

_vulling in glaswand 



_glas
ruimtelijk

Glas zorgt voor openheid. Een glaswand, glasgevel of glasdeur geeft een ruimtelijk 

gevoel. Naast een duurzame en decoratieve functie, brengt het vooral licht in een 

ruimte. Uw keuze voor een bepaald type glas maakt het mogelijk om ruimtes bij elkaar 

te betrekken of van elkaar te scheiden met behoud van lichtinval. 
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Matglaswand aan een Een glaswand (3gestapeld) Een volglas-element voorzien 
dichte wand voorzien van profielen in van jaloezieën, ideaal voor een 

RAL 9010 vergaderruimte 



open

helder

duurzaam

Glaselement met onbeperkte afmeting 
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_glas strak
en tijdloos

_duurzaam

_gebruiksvriendelijk

_op maat 

_veilig

Voor meer info vraag naar de brochure_glas

Verticaal volglas-element Ook voor uw lunchroom Verticale volglas-elementen 
voorzien van folieband op een glaswand! met jaloezieën eventueel op 
ooghoogte afstand bedienbaar 



De schuine Euro100 wand geeft een extra ruimtelijk effect 

diagonaal

thermisch

akoestisch



Creatieve 4 gestapelde wand met twee kleuren Durafort©

_dichte wanden 
veelzijdig

verplaatsbaar

isolerend 

creatief 
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houtdecor wand (3gestapeld) 
met reliëf-decor 

0-voegwand

Ondanks de huidige trend van meer transparantie in het werkproces, is er veel 

behoefte aan privacy. Bijvoorbeeld bij werkbesprekingen en telefoongesprekken. 

Onze Euro100 wand bezit beide eigenschappen. Daardoor is hij ideaal voor het (her) 

inrichten van uw werkruimte. Bovendien heeft u met een andere kleur wandbekleding 

of decoratieve print in een handomdraai een nieuw design. 

Bij de 0-voegwand sluiten de gemelamineerde spaanplaatelementen naadloos op 

elkaar aan. U kunt kiezen uit vele dessins: strak of met structuur, robuust of verfijnd, 

rustig of opvallend. 

Voor meer info vraag naar de brochure_dichte wanden 



_dichte wanden 
Voor meer info vraag naar de brochure_dichte wanden decors

Stem uw ruimte af op het palet van deze tijd door leven te brengen in uw wanden. 

Met onze decors in verrassende structuren en vele kleuren verrijken wij uw interieur. 

De uitvoering in een extra zware kwaliteit maakt de wandbekleding duurzamer. 

RAL Duhospan

zuiver wit_9010 gitzwart_9005 karmijnrood_3002 geel oranje_2000 aluminium wit_9006 131/5 120 gram white U 426 sand grey U 64/6 ivory U 22/53 standard grey HN 521 maple 
creme wit_9001 antracietgrijs_7016 purperrood_3004 verkeersoranje_2009 aluminium grijs_9007 9010 RAL white U 320 yellow beige U 73/6 Jasmin F 140 aluminium light HN 17 cherry 

Durafort HPL
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nagano grijs_2010 geel_2155 barcelona_2413 tokyo 2628 horizon 31287 F3188 UN K1040 UN F6930 UN F1079 NAT F6925 NAT 
nagano wit_2013 groengeel_2177 barcelona_2112 tokyo 2630 horizon 31288 F1062 UN F6932 UN F3699 UN F6926 NAT F9012 NAT 

De weergegeven kleuren kunnen afwijken. Vraag originele stalen op voor een 100% kleurreferentie 



persoonlijk

veelzijdig

uniek



design

op maat 

functioneel

_deuren 

Dubbele deurunit zonder deurnaald 
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Elke deur is het visitekaartje van de ruimte. Elke ruimte heeft een eigen functie en daar 

past dus een deur met een eigen gezicht bij. Voor de ene ruimte is een openslaande 

deur geschikt, bij een ander vertrek passen schuifdeuren beter. Er is een grote variatie 

in toplaag, glasinzet en kantafwerking. Houtnerf, kunststof of in een van onze vele 

kleuren gespoten. Met een bijzondere deur kunt u de uitstraling van uw bedrijf des 

te meer onderstrepen. Daarmee opent u vele deuren. 

Hardglazen deur 
voorzien van een fotoprint 
naar keuze 

Twee projecthoge deuren 
tegen elkaar geplaatst 

Extra brede deur, 
projecthoog 

Voor meer info vraag naar de brochure_deuren 



_specials

privacy

finishing touch 

beleving

Hardglazen schuifdeuren voorzien van fotoprint naar keuze 
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_Stickeropdruk Als finishing touch kunt u op de scheidingswand een decoratieve 

opdruk laten aanbrengen. Denk aan een logo, themabeelden of belettering. 

_Glasvullingen In het glaselement van uw systeemwand kunnen diverse vullingen 

op unieke wijze aan ieder interieur een eigen stijl geven. Er is een scala aan kleuren 

en sferen verkrijgbaar. Wanneer privacy gewenst is kunnen jaloezieën uw ruimte 

afschermen indien gewenst op afstand bedienbaar. 

_Schuif- spreekloket 

Uw receptie of welkomstruimte is pas compleet met een op maat gemaakt 

schuif- spreekloket vorzien van een balieblad naar keuze. 

_Rookcabine

Vul uw huidige interieur aan met een speciale rookcabine met luchtreiniging. 

(Overeenkomstig de wettelijke voorschriften). 

Belettering, een band of
afbeelding naar keuze op
uw glaswand

Leuk thema op uw
kantoor? Vraag naar de 
mogelijkheden!

Unieke rookcabine
door zijn profielen met
houtstructuur

Voor meer info vraag naar de brochure_specials



_in detail

Toepassing 

Voor een lichte buiging in de 

wand (135º). 

Bevestiging

In vloer en plafondprofiel 

plaatsen, hierdoor loopt de 

plintlijn netjes door. 

Leverbaar

Verkrijgbaar in een maximale 

lengte van 5750 mm. 

Bijzonderheid

Geïntegreerd C-stijl, dichte 

elementen passen in 135 graden 

hoek waardoor er geen omega 

nodig is, uniek profiel alleen 

leverbaar door ESD. 

E 07 135º hoekprofiel E 09 Muurprofiel E 18 Verjongd profiel 

Toepassing 

Voor een directe aansluiting tegen 

een rechte en gesloten wand. 

Bevestiging

In vloer  en plafondprofiel 

plaatsen, waardoor een tolerantie 

ontstaat van 35 mm (in de hoogte). 

Leverbaar

Verkrijgbaar in een maximale 

lengte van 5750 mm. 

Bijzonderheid

Geïntegreerd C-stijl met afstand-

houder waardoor element 

maximaal 15 mm het muurprofiel 

in gaat, uniek profiel alleen 

leverbaar door ESD. 
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Bij Euro Systeem Design B.V. zijn de standaard RALkleuren 9006 en 9010.

De profielen kunnen worden gecoat in elk gewenste RALkleur of blank geanodiseerd.

Toepassing 

Als je rechtstreeks op een 

glaswand, deurkozijn, raamstijl of 

rondkolom wilt aansluiten. 

Bevestiging

Vanaf vloer tot aan plafond. 

Het vloer en plafondprofiel wordt 

strak tegen het verjongd profiel 

gemonteerd. 

Leverbaar

Verkrijgbaar in een maximale 

lengte van 5750 mm. 

Bijzonderheid

Verjonging van 100 mm 

naar 38 mm. 

Voor meer info vraag naar het _detailboek



maatwerk
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_perfectie

maatwerk

effectief 

resultaat 
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Digitale zaagmachine 

ESD heeft de Euro100 wand ontwikkeld om een optimale aansluiting te bewerk-

stelligen tussen verschillende wanden. De praktijk heeft ons geleerd dat er bij het 

ontwerp en de productie van de profielen optimaal rekening gehouden dient te 

worden met het montage gemak. Wanneer een wand gemakkelijk opgebouwd wordt, 

vragen de montageteams de volgende keer weer naar een Euro100 wand. Uiteraard 

begeleiden wij u tijdens het hele proces: van ontwerp tot en met levering. 

De productie vindt geheel plaats in onze eigen fabriek. Daarmee houden we samen 

met u alles in eigen hand en kunnen we zo nodig eventuele aanpassingen verrichten. 

Om snel in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen volgen wij de 

markt op de voet. Zo kunnen we altijd voldoen aan klantwensen op het gebied van 

materialen, kleuren en design. Want in onze visie is kiezen voor ESD vooral een 

kwestie van samenwerken. 

Ponsmachine Wandbekleding wordt Inpakmachine, uw profielen 
toegepast op gips worden zorgvuldig verpakt 

voor transport 



_kwaliteit
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betrokken 

milieuvriendelijk

duurzaam

ESD staat op vele manieren voor kwaliteit. Allereerst in het luisteren naar de wensen 

van onze klanten. Want ‘kwaliteit’ bestaat in onze branche voor een groot deel uit het 

beleven en ondervinden van kwaliteit. Kwaliteit spreekt ook uit ons materiaalgebruik 

en de procesbeheersing. Voortdurend overleggen met de klant en controleren. En 

natuurlijke betrouwbare garantie bieden. Doen wat je belooft, dat is ESD-kwaliteit. 



ook verkrijgbaar ideas on_glas; ideas on_dichte wanden; ideas on_deuren; ideas on_specials

Maak kennis met onze gepassioneerde specialisten. Profiteer van hun 

ervaring en deskundigheid en maak er samen het beste van. 

Euro Systeem Design 

Binnenbaan 38 

3161 VB Rhoon 

T: +31 (0)10 501 06 20 

F: +31 (0)10 501 10 70 

info@esdbv.nl 

www.esdbv.nl 

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052
info@witteveen.nl

www.project-inrichting.nl
www.scheidingswand.net


