
PractiWall produceert en levert al jarenlang verplaatsbare scheidingswanden, deze zijn een 

bekende verschijning in kantoren in tal van landen. De kwaliteit is dan ook getoetst aan de 

zwaarste internationale normen en de systeemonderdelen zijn tot in de kleinste details 

doordacht. De uitgebreide productrange biedt een keur aan interieurmogelijkheden en is 

optimaal verplaatsbaar. Het specialisme van het bedrijf omvat het complete traject, van plan 

tot en met plaatsing. De kracht zit in een klantgerichte, flexibele en erg snelle aanpak: 

standaardproducten kunnen binnen twee weken worden geleverd. Gemaakte afspraken 

worden strikt nagekomen. Montagemensen werken secuur en netjes. De restmaterialen 

worden door PractiWall zelf afgevoerd.  

Bedrijfstypering PractiWall geniet faam op het gebied van kwaliteit en klantgerichtheid. PractiWall is NEN-EN ISO 9001:2000 

gecertificeerd. Certificaat nr. 655707. 

Het kantoor en de fabriek zijn gevestigd in Ridderkerk. Het bedrijf is lid van de NEBIFA (Nederlandse Binnenwandsysteem 

Fabrikanten) en is aangesloten bij de Metaalunie. 

Productitems 

Verplaatsbare scheidingswanden, voldoen aan het Bouwbesluit.  

Metal Stud-wanden.  

Systeemplafonds.  

Geïntegreerde kabelgootsystemen.  

Verlichtingsarmaturen.  

Jaloezieën en lamellen.  

Balies.  

Milieu Na montagewerkzaamheden wordt restmateriaal mee terug genomen naar de fabriek voor recycling. PractiWall heeft een 

interne regeling voor de verwerking van retourstromen. Het bedrijf zorgt voor het scheiden van aluminium, gipsplaten, spaanplaten, 

papierkarton en overige materialen.  

Gezondheid PractiWall volgt de aanbevelingen van de ARBO Risicoinventarisatie op: veilige en gezonde werkomstandigheden voor 

het personeel staan voorop. Er gelden dan ook met name strenge veiligheidsvoorzieningen in de fabriek. 

Toepassingsgebied Niet dragende verplaatsbare scheidingswanden zijn toepasbaar voor kantoren, bedrijfsruimten, openbare 

gebouwen, scholen, etc. Doordat de systemen tot in alle details zijn doordacht, verloopt de installatie snel en dus kostenbesparend.

Korte beschrijving 

Bedrijf

Leveringsprogramma 

Milieu, gezondheid 

Toepassingen
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Logistiek PractiWall benut zowel eigen vrachtwagens als extern vervoer. De materialen worden in plastic folie verpakt. Het bedrijf 

hanteert een levertijd van circa 2 weken afhankelijk van de uitvoering.  

Voorwaarden Volgens NEBIFA-voorwaarden. 

Levering Distributie verloopt via dealers, montagebedrijven en directe verkopen aan aannemers, eindgebruikers etc.  

Leveringsgebied Europa en Caribische Eilanden. 

Garanties 1 jaar na oplevering. 

Service PractiWall biedt zijn klanten extra services aan in de vorm van leveren van calculatie, meet- en tekenwerk (AutoCAD-LT 

2004 systeem), technische begeleiding, horizontaal en verticaal transport alsmede het afvoeren van restmateriaal. De tekeningen

kunnen desgewenst digitaal (DWG/DXF) worden aangeleverd. 

Adressen Een lijst van de door PractiWall in het binnen- en buitenland gerealiseerde projecten is op aanvraag verkrijgbaar. 

PractiWall Ridderkerk B.V. 

Boelewerf 30 

2987 VD Ridderkerk 

Tel.: (0180) 41 90 27 

Fax: (0180) 46 26 17 

E-mail: info@practiwall.nl 

Internet: www.practiwall.nl 

Contactpersoon: de heer W.N. Schatens. 

Levering, betaling 

Referenties 

Transactie 
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Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
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