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De Ritswand®

Een vrijstaand circulair wandsysteem dat kan worden aangepast 
aan uw specifieke wensen van uw kantoorinrichting en dat vele 
malen her te  gebruiken is, dat maakt de Ritswand® uniek.

De Ritswand® kan exact op maat worden gemaakt. Wanneer uw 
kantoor geen maatwerk benodigd, kunt u een van onze zorgvuldig 
gekozen standaard configuraties kiezen.

vrijstaand 
van muren 
en plafond

50% verkorte 
opbouwtijd

plug & play 
elektra

geproduceerd  
in Nederland

gepatenteerde
ritsverbinding

gemakkelijk 
op te slaan en 
hergebruiken

Personal-
iseren
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Ritswand® circulair wandsysteem
Deze standaard configuraties kunnen worden bekleed met een 
breed scala aan materialen zoals hout, stof en metaal, of kunnen 
worden beprint. De profielen kunnen worden voorzien van een 
poedercoating in een RAL kleur naar keuze.

| De Ritswand® | Prijslijst

Jeker
D: 1092 
W: 1092 
H: 2680*

Spui
D: 1392 
W: 2898 
H: 2680*

Raam
D: 1092 
W: 2088 
H: 2680*

Amstel
D: 1092 
W: 1092 
H: 2680*

Zaan
D: 2088 
W: 2088
H: 2680*

Vecht
D: 1092 
W: 2088
H: 2680*

* Wij werken met een standaard binnenhoogte van 2600mm conform bouwbesluit, in voorkomende gevallen kunnen we hiervan afwijken

Lek
Depth: 2892 
Width: 2892 
Height: 2680*

Gaasp
Diepte: 5505 
Breedte: 2892 
Hoogte: 2680*

IJssel
Depth: 2892 
Width: 5505 
Height: 2680*

Gouwe
Diepte: 5505 
Breedte: 5505 
Hoogte: 2680*

2018 |

* Wij werken met een standaard binnenhoogte van 2600mm conform bouwbesluit, in voorkomende gevallen kunnen we hiervan afwijken

Gein
Diepte: 2892 
Breedte: 8484 
Hoogte: 2680*

Standaard voorzien van:

- Van binnen bekleed met stof of 
akoestisch gelamineerd glas

- Glasdeur van gehard glas

- Standaard voorzien van plafond, 
verlichting, ventilatie en electrificatie

- Buitenzijde voorzien van HPL of 
akoestisch gelamineerd glas
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* Wij werken met een standaard binnenhoogte van 2600mm conform bouwbesluit, in voorkomende gevallen kunnen we hiervan afwijken
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* Wij werken met een standaard binnenhoogte van 2600mm conform bouwbesluit, in voorkomende gevallen kunnen we hiervan afwijken

Rijn
Diepte: 3888 
Breedte: 4692 
Hoogte: 2680*

Maas
Diepte: 2892 
Breedte: 4692 
Hoogte: 2680*

Eems
Diepte: 1992 
Breedte: 1992 
Hoogte: 2680*

Merwede
Diepte: 1992 
Breedte: 3888 
Hoogte: 2680*

Linge
Diepte: 1992 
Breedte: 2892 
Hoogte: 2680*

Spaarne
Diepte: 2892 
Breedte: 2892 
Hoogte: 2680*

Waal
Diepte: 2892 
Breedte: 3888 
Hoogte: 2680*Berkel

Diepte: 1392 
Breedte: 1992 
Hoogte: 2680*

Dinkel
Diepte: 1392 
Breedte: 3888 
Hoogte: 2680*

Donge
Diepte: 1392 
Breedte: 1992 
Hoogte: 2680*

Aa
Diepte: 1392 
Breedte: 3888 
Hoogte: 2680*
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De plafonds kunnen 
worden voorzien van 
plafondtegels, die een 
versterkte geluids-
isolatie tussen 
ruimtes bieden 
van -43 dB.

Geïntegreerd kabelmanagement zorgt ervoor dat de Ritswand® 

volledig is uitgerust met stroomvoorziening, datavoorziening 
en biedt tevens een mogelijkheid om schermen of beamers 
te integreren. Verder is het mogelijk de Ritswand® te voorzien 
van een akoestisch plafond, ventilatie en verlichting. Zo kan er 
optimaal gebruik worden gemaakt van de beschikbare ruimte.

Volledig uitgevoerd en klaar voor 
gebruik in de meest veeleisende 
kantooromgevingen

De geïntegreerde LED verlichting en ventilatie draagt bij tot een 
comfortabele werkomgeving wat de arbeidsproductiviteit ten 
goede komt.

Aan de wanden kunnen een scala aan accesoires worden 
bevestigd, zoals wandcontactdozen, extra verlichting, TV 
schermen, etc., etc.

| De Ritswand® Standaard configuraties |
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De Ritswand® is ontwikkeld als het flexibele, circulaire 
en schaalbare alternatief voor de traditionele 
binnenwandsystemen en biedt volledige creatieve 
vrijheid. Elk aspect kan worden aangepast naar 
wens, waardoor een “Ruimte-in-een-ruimte” ontstaat 
die perfect overeenkomt met uw visie op uw 
bedrijfsinterieur. 

Elk aspect, formaat, configuratie en afwerking, kan 
worden gespecificeerd naar behoeven. Zo kunnen 
de wanden worden bekleed naar keuze met onder 
andere stof, hout, metaal, etc., etc. Het frame 
worden gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur, 
tevens zijn ook de ritsen in tientallen verschillende 
kleuren te bestellen. Kortom; nagenoeg onbeperkte 
mogelijkheden. 

Ontwerp en realiseer geweldige 
vrijstaande omgevingen

| De Ritswand® Maatwerk |
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De Ritswand® kan worden geconfigureerd in vele verschillende 
formaten. Naast gebruik als open of gesloten ruimte, kan de 
Ritswand® ook tegen het bestaande plafond aangesloten worden. 
Voordeel hiervan is dat men gebruik kan maken van de al aanwezige 
technische voorzieningen zoals verlichting, klimaat, ventilatie en 
dergelijke. Ruimtes kunnen worden gekoppeld; perfect voor het 
creëeren van kantoren-, meeting-, pauze- of telefoonruimtes.

Ontwerpopties
• Cassettes bekleed met stof, hout, whiteboard, glas, etc., etc.
• Geïntegreerde hoogwaardige, slimme LED verlichting en ventilatie
• Weggewerkte elektra en data contacten
• Koppelbare ruimtes met gedeelde muren
• Open of gesloten plafonds

De gepatenteerde ritsverbindingen maken het 
herconfigureren van de ruimtes makkelijk en 
snel. Ook zo kunnen houten wanden worden 
vervangen door glas.

Ontdek de creatieve vrijheid 
die de Ritswand® te bieden 
heeft

| De Ritswand® Maatwerk |
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Profiel afwerking Rits afwerking Plafonds

Paneel afwerking 
(breedtes 600, 900 en 
1200mm)

1) Glaspaneel

2) Houten paneel 18 mm dik 
geverfd (ook print mogelijk)

3) Houten paneel 18 mm dik, 
bekleed met stof

4) Houten paneel 18 mm dik, 
bekleed met aluminium

5) Hardhouten paneel 18mm 
dik, eiken

6) Houten paneel 18 mm 
dik, bekleed met structureel 
schuim

RAL poeder 
coating

74 kleuren 
stof

Echophon 
‘Sonar’

Anodisering 10 kleuren 
mechaniek

43dB 
Plafond

 

Circulair
De Ritswand® is zodanig 
ontworpen, dat zijn onderdelen 
tot in lengte der jaren kunnen 
worden hergebruikt en aan het 
einde van hun levensduur de 
grondstof vormen voor nieuwe 
profielen.

Financierbaar
Bij een circulair product, hoort 
een circulair financieringsmodel. 
Hiermee betaalt u derhalve voor 
het gebruik en niet voor het bezit.

Eenvoud
Door de eenvoud van het product 
laat het zich vele malen sneller 
monteren en demonteren (tot wel 
50% sneller dan een traditionele 
systeemwand), Het hecht zich 
niet aan zijn omgeving, en laat 

Uw voordelen samengevat

| De Ritswand®

daardoor bij verplaatsing geen 
schade achter aan vloer, wand 
of plafond, Het wordt nagenoeg 
gereedschapsloos geïnstalleerd 
zodat de omgeving er nagenoeg 
geen hinder van ondervindt. 

Flexibel
De Ritswand® kent geen 
beperkingen met betrekking tot 
het creëren van zgn. “ruimte-in-
een-ruimte” als vergader, overleg, 
concentratie of telefoonruimte 
maar laat zich tevens inzetten 
voor het scheiden van ruimtes.

Compleet
De Ritswand® kan worden 
uitgerust met een vooruitstrevend 
LED-verlichtingssysteem, 
allerhande elektronische en/of 
datavoorzieningen en ventilatie. 

Met behulp van een voor de 
Ritswand® ontwikkeld akoestisch 
plafond en door gebruikmaking 
van specifieke materialen laat 
een Ritswand® zich bouwen 
tot een 43dB ruimte (verhoogde 
spraakdiscretie).

Individueel
De Ritswand® kent hoegenaamd 
geen beperkingen met 
betrekking tot de uitrusting 
ervan. Daarmee laat het product 
zich naadloos aansluiten op zijn 
(directe) omgeving en kunnen 
gehanteerde elementen van de 
huisstijl probleemloos worden 
gerealiseerd. 

USP’s |



Neem dan contact met ons op via de email
info@ritswand.nl of telefonisch,
+31 294 728 050 dan helpen wij u graag 
verder met uw vraag, of bij het samenstellen 
van uw kantoorruimte met de Ritswand 
kantoorinrichting.

Bezoek ook eens onze website
https://ritswand.nl

Wilt u een vrijblijvende offerte 
aanvragen, of wilt 
u meer informatie?

De Ritswand® | Zuiderzeelaan 107 | 1382 JV Weesp
Email: info@ritswand.nl | Tel: +31 294 728 050 | Web: https://www.ritswand.nl


