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Abstract 
 JuuNoo is een draagstructuur voor lichte 

interieurwanden, die men op het einde van zijn 'leven' niet 
sloopt, maar demonteert en herplaatst als een volgende wand. 

 
Dit document omvat de complete technische documentatie. 
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1 Voorwoord 
 
In de komende 100 jaar zal onze wereldbevolking groeien tot 12 miljard mensen. Al deze mensen hebben nood 
aan huizen, scholen, kantoren, … De huidige constructiemethodes hebben een immense ecologische impact en 
zijn verantwoordelijk voor de grootste financiële kost voor een modaal gezin. De impact en kost stijgt nog verder 
omwille van globalisatie en onze hypersnelle samenleving. Hierdoor veranderen gebouwen en ruimtes steeds 
vaker. 
 
Om zowel onze planeet te beschermen en een groeiende bevolking aan te kunnen zullen we architectuur totaal 
moeten heruitvinden. De principes van circulaire economie zijn hierin cruciaal om de ecologische noodzaak te 
combineren met de economische realiteit. 
 
JuuNoo geeft u de mogelijkheid om dit in de praktijk te realiseren voor compartimentering van ruimtes, waarbij 
groei of aanpassingen niet telkens moeten leiden tot meer bouwafval en kosten.  
 
JuuNoo doet dit door het slim inrichten van ruimtes, via een gepatenteerde structuur voor binnenwanden. Het 
is volledig ontwikkeld volgens de principes van de circulaire economie. Het resultaat is een systeem met zeer 
hoge restwaarde en lage arbeidskosten die ervoor zorgen dat de totale levenscycluskost van een gebouw lager 
ligt dan met conventionele systemen.   
 
Een foutloze en vlotte opbouw is gegarandeerd door snelheid, eenvoud en beperkt aantal onderdelen. Alle 
componenten zijn uitschuifbaar in hoogte, kunnen onderling uitgewisseld worden of simpelweg in een andere 
lay-out geplaatst worden. Dit resulteert in ruimtes die altijd aanpasbaar zijn. 
 
De ‘look & feel’ van een JuuNoo wand is volledig in handen van de architect en bouwheer. Alle gangbare 
afwerkingsplaten kunnen reversibel en stevig op JuuNoo gemonteerd worden.  Ook isolatiematerialen en 
nutsvoorzieningen vormen geen enkel probleem. Deze vrijheid in afwerking zorgt ervoor dat uw ruimtes niet 
enkel vandaag performant & mooi zijn, maar ook in de toekomst voldoen aan alle eisen & trends.  
 
Dankzij een combinatie van sterke basismaterialen en slimme innovaties bekomt u met JuuNoo altijd een 
performant resultaat op vlak van akoestiek, stabiliteit en brandveiligheid. 
 
 
 
Vanuit JuuNoo hebben we een eerste stap gezet met de ontwikkeling, certificering en lancering van dit product. 
Laat ons nu starten met samen als partners te werken en ervoor zorgen dat wij de generatie worden die de 
circulaire economie groot maakt.  
 
 
Chris Van de Voorde 
Founder JuuNoo 
0473 46 26 50 
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3 Principe Details 

3.1  Afmetingen componenten 

3.1 .1  Afmetingen C-kader 

 

3.1.2  Afmetingen I-kader 

 



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  4/ 73 

3.1.3 Afmetingen D-kader 

 

3.1.4 Materiaal gebruik 

De JuuNoo kaders bestaan uit S235GD – gegalvaniseerd staal. We zien er op toe dat > 40% van dit staal uit 
recyclage komt. Het materiaalverbruik van de kaders is als volgt: 
 

 ‘virgin’ materiaal recycled materiaal totaal 
C-kader 2,9 kg 2,0 kg 4,9 kg 
I-kader 3,4 kg 2,2 kg 5,6 kg 
D-kader 5,9 kg 3,9 kg 9,8 kg 

  

3.1.5  AutoCAD, Revit , BIM-modellen 

Alle elementen kunnen in 2D of 3D formaten aangeleverd worden voor detailleringen. 
Gelieve contact op te nemen met Chris@JuuNoo.com voor deze technische tekeningen. 
 
Assistentie kan geboden worden bij het uittekenen van projecten met het JuuNoo systeem.  
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3.2  Afmetingen van een wand 

3.2.1  Generieke afmetingen met C- en I-kader 

 
 

3.2.2  Bepaling breedte Start & Stop element 

Om de start/stop afstand te bepalen past u volgende formule toe: 
a) Deel de lengte (in cm) door 60 cm vb.: 500 cm/ 60 cm = 8,33 
b) Neem de cijfers na de komma en tel er 1 bij vb.: 8,33 -> 1,33 
c) Vermenigvuldig met 30 cm voor zowel de start als stop afstand vb.: 1,33 x 30 = 40 cm 

 
 

I-kader schuift in C-kader 

 

Traploos instelbare opening 

 

 
Maximale opening: 60 cm 

 

 
Minimale opening: 30 cm 
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3.3 Plaatsing JuuNoo structuur 

3.3.1  Algemene principes plaatsing JuuNoo structuur 

 
Stap 1: Markeer center van wand 

Optioneel: monteer ontdreuningstape (PE 3x30mm) 

Stap 2: Plaats C-kader & fixeer 

Fixeer met spijkerpluggen, schroeven (Ø > 4mm) 
Verticaal minimaal 1 fixatie per 750mm 
 

Stap 3: Plaats eerste I-kader & fixeer 

Fixeer boven en onder 1 maal. 
Zo dicht mogelijk bij de stijlen. 
 

Stap 4: Vul op met I-kaders 

 

Stap 5: Fixeer alle kaders 

Horizontaal minimaal 1 fixatie per 600mm.  
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3.3.2  Hoogte fixeren met JuuNoo SpanKlem 

Het gepatenteerde JuuNoo SpanKlem systeem laat u toe om zeer snel de kaders op te spannen tussen vloer en 
plafond en in dezelfde beweging de hoogte van de kaders te fixeren. 
 
 

Open SpanKlem: tel de hoogte traploos in 

 

De SpanKlem functioneert als hefboom 

 

 
Kaders schuiven open en  
klemmen tussen vloer en plafond 

 

 
Gesloten Spanklem: 
De hoogte is gefixeerd. 

 
 

3.4 Deuropening: D-kader 

3.4.1  Generieke afmetingen met D-kader 
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3.4.2  Plaatsing deuropening – D-kader 

 
Stap 1: plaats boven profiel Stap 2: klik & schuif 1ste stijl open 

 
 

Stap 3: Plaats onder bestaande I-kader 
 

 
Tip: fixeer I-kader nog niet en hef deze op. 
 

Stap 4: plaats 2de stijl 
 

 

Stap 5: werk de structuur af 
 

 

Stap 6: stel de breedte in & fixeer 
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3.5  Combinatie met glas, deuren, speciale elementen 

3.5.1  Generieke afmetingen: open wand met 2 C-kaders 

 

3.5.2  Plaatsing van een combinatie wand 

Een JuuNoo wand kan vlot gecombineerd worden met glazen wanden, ramen, grote deuren of andere type 
openingen. Op locaties waar u andere systemen moet inbouwen stopt de JuuNoo wand simpelweg. Hiervoor 
worden de C-kaders ingezet.  
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3.6  Hoeken 
 
2 JuuNoo C-kaders kunnen vlot onder een hoek geplaatst worden. Het is aangeraden aan om de panelen van de 
ene wand te laten doorlopen tussen de 2 C-kaders.  
 

 

3.6.1  Opbouw hoek - detail 
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3.7  Wanden onder hellend dak 
 
De JuuNoo wanden kunnen onder een hellend dak geplaatst worden, zolang deze binnen het minimum en 
maximum bereik ligt van de kaders. Indien de afmetingen hierbuiten vallen biedt maatwerk een vlotte oplossing. 
 
Bij montage onder een hellend dak moeten de I-kaders elk apart verticaal gemonteerd worden. Deze klikken niet 
in elkaar in deze situatie. Bovenaan de kaders minstens 2 fixatiepunten voorzien worden per kader.  

 

3.7.1  Minimum en maximum bereik onder hellend dak 
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3.8  Hoge wanden 
 
De plaatsing van een hoge wand is identiek als van een normale wand. 
 

 

3.8.1  Generieke afmetingen: hoge wanden 
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3.9  Aansluiting vloer, muren & plafond 
 
Om te voldoen aan de brandtechnische en akoestische resultaten is het belangrijk om de JuuNoo kaders te 
ontkoppelen van de vloer. Hiervoor is een PE-schuimband van 3x30mm nodig.  
 
De kaders moeten boven en onder, in de horizontale U-profielen, elke 600mm gefixeerd worden met een schroef 
of spijkerplug (Ø > 4mm). Deze fixatie gebeurt idealiter in de door JuuNoo voorziene openingen, zo dicht mogelijk 
bij de stijl. 
 
Voor de verticale aansluitingen moet er elke 750mm een fixatie voorzien worden.  
 
De aansluiting tussen de afwerkingsplaten en de vloer moet gebeuren volgens de regels van de fabrikant van de 
afwerkingsplaten.  
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3.10 Aansluiting verlaagd plafond 
 
Bij plaatsing van de JuuNoo wand onder een verlaagd plafond is het aan te raden om deze verticaal en horizontaal 
te verstevigen indien nodig. Het werken met bandrasters is evenzeer aangeraden. 
 
Voor het vermijden van akoestische lekken moet de ruimte boven de wand opgevuld worden met een 
akoestische dam. De instructies van de fabrikant moeten gevolgd worden bij plaatsing van de akoestische dam. 
 

 
 
In een alternatieve opstelling vindt de plaatsing van het verlaagd plafond pas plaats na het plaatsen van de 
JuuNoo wand. Dit is een performantere opbouw, die echter minder vlot aangepast kan worden. 
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3.11  Afwerking met schroeven 
 
Afwerkingsplaten worden op het JuuNoo systeem geschroefd. Gebruik hiervoor de gepaste schroeven en 
tussenafstanden zoals de fabrikant van de platen voorschrijft.  
 

 
 
JuuNoo raad ten sterkste aan om van deze schroeven de variant te gebruiken mét boorpunt. 
 

Houtschroef met boorpunt 
 

 

Gipsplaatschroef met boorpunt 
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3.12  Afwerking met JuuNoo tapes 
 
Bij een combinatie tussen JuuNoo en MDF-clickpanelen (vb. Clickwall) kan er gekozen worden voor het gebruik 
van JuuNoo tapes. Wij raden aan om bij een hogere belasting (> 25 kg per plaat) dit te combineren met 
schroeven. 
 
Het voordeel van het gebruik van de JuuNoo tapes is de zéér hoge plaatsingssnelheid en de eenvoud om de 
panelen te demonteren van de wand.  
 
Voor de montage van andere afwerkingspanelen met de JuuNoo tapes raden we u aan om contact op te 
nemen met de technische dienst van JuuNoo of info@JuuNoo.com. 
 

 
  
De JuuNoo tapes kunnen door JuuNoo standaard op de kaders en Unilin ClickWall platen voorzien worden. De 
aannemer heeft ook de optie om de tapes aan te kopen op rol van 25m.  
 
 

JuuNoo tapes, lus & haak 
 

 

JuuNoo tapes, rol 25m 
 

 
Montage moet gebeuren op een stofvrije, ontvette ondergrond, bij een temperatuur boven de 20 °C en bij een 
luchtvochtigheid tussen 40 & 60 %. Na montage moet de JuuNoo tape goed aangedrukt worden. De JuuNoo 
tape moet minstens 24 uur gerust hebben vooraleer te belasten.   
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4 Neutrale bestektekst standaard kaders 

4.1  Draagstructuur voor binnenwanden kleiner dan 3,3m 

4.1.1  Algemeen 

De draagstructuur voor binnenwanden is een doorgedreven en innovatieve systeemoplossing. Ze heeft 
volgende unieke eigenschappen: 
 

i. Circulair toepasbaar: het systeem kan na montage opnieuw gedemonteerd worden, mits naleving 
van eisen uit handleiding rond montage en demontage. Het kan daarna zonder verlies van 
eigenschappen opnieuw gemonteerd worden.  Op het einde van de levensduur is de draagstructuur 
100% recyclebaar. 

ii. Systeemoplossing: de draagstructuur bestaat uit meerdere onderdelen die samen één systeem 
vormen. De samenvoeging van de delen maakt een wand. 

iii. Modulaire oplossing: het systeem past zich naargelang de ruimte aan. Het is verstelbaar in hoogte 
en breedte. Het laat toe om montages te doen onder hoek. Het geeft een perfecte aansluiting op 
wanden, vloeren, plafonds, deuren en ramen. 

iv. Snelheid van montage: Het systeem heeft intelligente schuif- en kliksystemen waardoor de opbouw 
van de elementen substantieel en aantoonbaar sneller gaat dan bestaande conventionele 
draagstructuren in hout of metaal. 

v. Vrije keuze eindafwerking: het systeem kan afgewerkt worden met om het even welke 
eindafwerking. Deze kunnen aangebracht worden, afhankelijk van de toepassing, met schroeven of 
dubbel klevende tapes. 

vi. Hoog akoestisch dempend vermogen: het systeem vormt een betere akoestische barrière dan 
conventionele systemen in eenzelfde opbouw met isolatie en eindafwerking. 

vii. Goede fysieke eigenschappen: het systeem heeft door haar opbouw en materiaaleigenschappen 
een hogere fysieke weerstand dan conventionele systemen in eenzelfde opbouw met isolatie en 
eindafwerking. 

viii. Compact in transport: Doordat het systeem bestaat uit uitschuifbare onderdelen, kan het compact 
getransporteerd worden. Een dwarse opstelling in containers en vrachtwagens is hierdoor mogelijk. 

 
 

4.1.2  Systeem 

Het systeem bestaat uit 3 types van kaders die samen een wand vormen.  Het gaat over de start/ stop kaders (C-
kaders) en de opvulkaders (I-kaders). Daarnaast zijn er de kaders om aan te sluiten op een deur of een raam. (D-
kaders). 
 
Al deze kaders hebben de volgende identieke eigenschappen: 

i. Ze zijn telescopisch opgebouwd, hetgeen maakt dat ze uitschuifbaar zijn. Ze kunnen een afstand 
van 190 cm en 330 cm tussen vloer en plafond overbruggen.  Elk profiel bevat een spanklem, zodat 
bij montage en het bepalen van de juiste hoogte, het profiel kan vastgezet worden. 

ii. De horizontale en verticale delen van de elk type kader zijn verbonden door middel van scharnieren, 
hetgeen maakt dat deze voor transport kunnen ingeklapt worden en hierdoor één lengte gaan 
vormen. 

iii. De eindafwerking kan op elk van de kaders gekleefd dan wel geschroefd worden. De keuze voor de 
ene of de andere verbinding is afhankelijk van de toepassing. 
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4.1.3 Gebruikte materialen: 

Het systeem heeft een materiaaldikte van 0,8 mm en bestaat uit gegalvaniseerd staal (norm: S250GD – Europese 
Standaard EN 10025 – vloeigrens N/mm²). Het materiaal is op einde levensduur voor 100% te recycleren.  
 
 

4.1.4 Compatibel met de meest courante uitvoeringsvormen  

Het systeem sluit het gebruik van conventionele draagstructuren in hout of staal niet uit. Deze kunnen er 
naadloos op aansluiten. Deze openheid laat toe om bepaalde complexe bouwaansluitingen uit te voeren met 
een maatwerkoplossing. Bij uitvoering van gecombineerde systemen moet er aandacht zijn voor de 
materiaalkeuze, zodat bijvoorbeeld de brandwerende eigenschappen kunnen gelden voor de volledige oplossing. 
 
 

4.1.5  C-kaders (start/stop kaders) 

Het systeem bestaat uit 3 type kaders, waarvan de C-kaders het eerste type zijn. Elke wandoplossing begint en 
eindigt met dit type kader. Het kader vormt een letter C, bestaande uit 2 horizontale profielen (78.8 mm x 60 
mm) en 1 telescopisch verstelbaar verticaal profiel (77 mm x 50 mm). De horizontale profielen zijn aan het 
verticale profiel verbonden door middel van scharnieren. In dichtgeklapte toestand houdt men enkel het 
verticale profiel over, hetgeen leidt tot een zeer compacte transportoplossing (190 cm). Voor de montage kunnen 
de horizontale profielen verbonden worden met plafond en vloer onder eender welke hoek, hetgeen aansluiting 
met bijvoorbeeld aflopende plafonds mogelijk maakt. 
 
De start/stop-oplossing sluit aan met de opvulkaders (I-kader), doordat de horizontale profielen van de I-kaders  
traploos in de horizontale profielen van de C-kaders kunnen schuiven. In een maximaal dichtgeschoven toestand 
bekomt men een gesloten kader waarvan de verticale profielen 32 cm van elkaar staan. In een maximale toestand 
bedraagt die afstand 64 cm. De standaard voorgestelde breedte is 60 cm. Eenmaal de correct afstand is gekozen, 
wordt deze geborgd door de horizontale profielen te verbinden met het plafond en de vloer. 
 
 

4.1 .6  I-kaders (opvulkaders) 

Het systeem bestaat uit 3 type kaders, waarvan de I-kaders het tweede type zijn. Het kader vormt een letter I, 
bestaande uit 2 horizontale profielen (77 mm x 60 mm) en 1 telescopisch verstelbaar verticaal profiel (75,4 mm 
x 60 mm). De profielen hebben een “⅀” vorm (‘sigma-profiel’) voor een maximale akoestische demping.  
 
Deze opvulkaders vormen de kern van de wandoplossing. Ze worden met elkaar verbonden door een combinatie 
van schuiven en eindigend op een intelligent kliksysteem, waardoor de correcte positionering ten opzichte van 
elkaar gegarandeerd is. De afstand heeft een vast ritme (center naar center = 60 cm). Tijdens het verbinden van 
de profielen hoort men een duidelijke klik en kan men ook visueel de goede verbinding vaststellen. 
 
Net zoals de C-kaders zijn de verticale en horizontale profielen door middel van scharnieren verbonden, hetgeen 
maakt dat voor transport de kader te herleiden is tot één lengte (250 cm). Verder laat het ook montage onder 
hoek toe. De intelligente verbinding laat toe om oneffenheden in plafond of vloer op te vangen. De tolerantie 
hiervan bedraagt 3,5 cm op een afstand van 60 cm. (norm NBN B03-003 = 3mm bij lat van 1 meter) 
 
De profielen zijn voorzien van een aantal eigenschappen die een vlotte montage toelaten. Vooreerst is er een 
geleiding. Daarnaast zijn er gaten aanwezig die het boren vergemakkelijken. Tot slot zijn er geponste gaten van 
30 mm x 30 mm in de verticale profielen voorzien die de geleiding van de nutleidingen in de binnenwand mogelijk 
maken. 
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4.1.7  D-kaders (deur kaders) 

Het systeem bestaat uit 3 type kaders, waarvan de D-kaders het derde type zijn. Dit kader wordt optioneel 
gebruikt voor het maken van deur-of raamopeningen. 
 
Het kader is een samenstelling van 2 L-profielen (77 mm x 50 mm) voor verticale opstelling en één profiel (78.8 
mm x 60 mm) dat horizontaal gemonteerd wordt. De L-profielen vormen de verticale deurstijlen en zorgen aan 
de onderzijde voor een verbinding met het I-profiel. Aan de bovenzijde wordt het horizontale profiel eveneens 
gemonteerd tussen de I-profielen. De verticale L-profielen zijn telescopisch waardoor ze geschoven worden in 
het horizontale profiel. De afstand tussen de 2 verticale stijlen kan variabel ingesteld worden per 5 cm met een 
minimum van 700 mm en een maximum van 1000 mm. De verticale profielen hebben een C-vorm hetgeen een 
maximale aansluiting biedt met de deurlijst. 
 
In de standaarduitvoering wordt het deurkader ingezet voor binnenwanden in combinatie met een horizontaal 
plafond. Bij een plafond onder een helling biedt het systeem de oplossing om 2 C-kaders te gebruiken.  
 
 
 
4.2  Technische eisen 

4.2.1  Europese norm ETAG 003: 

De structuur voldoet aan de Europese norm zoals beschreven in de ETAG 003 of zoals beschreven door het WTCB 
in de TV 233 Lichte binnenwanden.  
 
Niet alle testen zijn uitgevoerd in een gehomologeerd labo. 
 

Norm Klasse Voorbeelden 
Eurocode 1: 
Gebruikersklasse 

D Residentiele gebouwen, kantoren, musea, scholen, 
wachtzalen, kleinhandelszaken, grootwarenhuizen, 
… 
 

ETAG 003: Gebruikersklasse III Toegankelijke zones waar een beperkte graad van 
zorgzaamheid heerst en een reëel risico op 
misbruik of ongelukken. 
 

ETAG 003: Plaatsingsklasse Type A 
Type B 

Scheidingswanden 
Voorzetwanden 

ETAG 003: Belastingsklasse a  
b (enkel bij schroeven) 
 

Zware objecten zoals wastafels, kleine rekken, … 
Zeer zware objecten zoals verwarmingsketels, 
grote rekken, … 

 
 

4.2.2  Brandveiligheid 

Alle componenten in de voorliggende draagstructuur hebben een brandreactie A1 volgens NBN EN 1350101-1. 
 
Een brandweerstand EI 60 is behaald na een laboproef volgens de norm EN 1364-1:2015 en beschreven in een 
classificatierapport* volgens de norm EN 13501-2:2016. Dit voor een courante opbouw waarbij het 
binnenwandensysteem is gevuld met 60mm rotswol (33kg/m3) en is afgewerkt met een dubbele laag gipsplaat 
12,5mm dik. Deze laboproef demonstreert dat het binnenwandsysteem een gelijkwaardige invloed heeft op de 
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brandweerstand dan vergelijkbare lichte metalen draagstructuren. Om andere brandweerstand resultaten te 
bekomen is het te prefereren om de afwerkingslagen of de isolatie uit te wisselen conform de resultaten behaald 
met vergelijkbare lichte metalen draagstructuren.  
 
*2019/05/08 - classificatie rapport in opmaak door Warrington Fire 
 

4.2.3 Akoestische  eigenschappen 

In een standaardconfiguratie is het binnenwandsysteem opgebouwd uit 2 wanden, opgevuld met rotswol, 
glaswol of een andere open wol structuur met hoge akoestische absorptie eigenschappen. Zowel de keuze van 
de wandbekleding als de breedte van de spouw en de opvulling ervan hebben een positieve dan wel negatieve 
impact op de transmissie van geluidsgolven. De draagstructuur van het voorliggende systeem zorgt voor een 
beperkte structurele transmissie doordat het een soepele verbinding vormt tussen de buitenschillen. 
Niettegenstaande zijn de akoestische eigenschappen bij een materiaaldikte van 0.8mm gelijkwaardig of beter 
dan vergelijkbare licht metalen draagstructuren. Dit effect wordt bereikt door het trillings-absorberend effect 
van de “⅀” vorm van de profielen. Met een dubbele gipsplaat afwerking (vb. Gyproc A) wordt een akoestische 
waarde behaalt van Rw (C,Ctr) 49 (-2; -9) dB.   
 
Onderstaand een tabel met de testresultaten van de meest voorkomende afwerkingsmaterialen: 

Kader, spouwbreedte Isolatie Beplating Rw (C;Ctr) 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 10 mm Clic-Wall 43 (-4;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 8 mm Spaanplaat + 1 x 10 mm Clic-Wall 52 (-3;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 2 x 8 mm Spaanplaat + 1 x 10 mm Clic-Wall 57 (-3;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 12,5 mm Gyproc A 43 (-3; -9) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 2 x 12,5 mm Gyproc A 49 (-2; -9) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 12 mm OSB + 1 x 12,5 mm Gyproc A 51 (-3; -10) dB 

 
 
4.3 Uitvoering 
 
Deze systeemoplossing laat snelle en eenvoudige plaatsing toe. In eerste fase bepaalt de plaatser de lijn waarop 
de wand moet komen door middel van een laser of markering. Daarna plaatst hij het C-kader aan de start of de 
stoppositie.  Het kader wordt uitgeregeld volgens de hoogte van het plafond en de respectievelijke hoek en 
vastgeklikt. Tot slot wordt dit kader verankert in de omgeving. In een derde fase plaats hij het eerste opvulkader. 
Aangezien de andere opvulkaders een vaste maat van 60 cm hebben, dient het eerste en laatste kader als 
uitvulling. De juiste maat voor het eerste en laatste kader dient dan ook in functie daarvan bepaald te worden. 
Het eerste kader wordt op de juiste afstand geplaatst en vastgeschroefd. Daarna plaatst hij de rest van de 
opvulkaders door de één na de ander in de vorige in te klikken. Het laatste opvulkader wordt verbonden met het 
stopkader. 
 
De aansluiting met een deur kan de plaatser uitvoeren door ofwel een D-kader te integreren tussen 2 I-kaders of 
een I-kader en een C-kader. Het voordeel van het gebruik van een D-kader is de flexibele schaalbaarheid in de 
hoogte en breedte. Een alternatief montage principe is de plaatsing van een houten deurkader, waar dan links 
en rechts verder kan gewerkt worden door te starten met 2 C-kaders of 1 C-kader wanneer het deurkader aan 1 
zijde tegen een vaste wand is opgebouwd. 
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4.4 Aansluitingen  
 
Het systeem heeft 2 aansluitingsprincipes: tegen (glazen) wanden en deuren.  
 
Voor de aansluiting tegen wanden, zowel glazen als andere types van gebruikte materialen, dient men steeds 
gebruik te maken van het C-kader (start/stop). Wanneer een directe aansluiting op de wand niet mogelijk is, 
dient men een op maat gemaakte oplossing te voorzien waar het C-kader kan op aansluiten. (cfr hoger 
beschreven 1.5.) 
 
Voor aansluiting op deuren voorziet het systeem in 2 mogelijke oplossingen. Ofwel maakt men gebruik van de 
D-kader oplossing, zoals hoger beschreven. Ofwel plaatst men een op maat gemaakt deurkader, waarmee dan 
aansluiting kan gemaakt worden met het C-kader aan de vrije zijdes van dit deurkader. 
 
 

4.5  Schadeherstelling 
 
Voor schade aan het systeem dienen we een onderscheid te maken tussen schade aan de buitenschil en deze 
aan de draagstructuur. 
 
Wanneer schade optreedt aan de buitenschil kan deze eenvoudig verwijderd worden van de draagstructuur. 
Doordat deze laatste ontworpen is vanuit een circulair concept, kan de nieuwe buitenschil worden aangebracht 
zonder verlies aan intrinsieke kwaliteiten van de draagstructuur. 
 
Wanneer schade optreedt aan de draagstructuur zelf en deze nog niet is gemonteerd, kan dit stuk verwisseld 
worden. Het beschadigde element kan volledige gerecycleerd worden. Wanneer het stuk wel reeds gemonteerd 
is, kan het gedemonteerd en vervangen worden. 
 
 

4.6  Herbruikbaarheid en circulair karakter 
 
Het systeem is ontwikkeld om te kunnen demonteren en opnieuw op te bouwen met een zeer beperkt verlies 
aan technische eigenschappen. Dit kan meerdere keren herhaald worden, hierdoor speelt het systeem in op de 
noodzaak van circulaire bouwtoepassingen. Het systeem kan op het einde van zijn levensduur volledig 
gerecycleerd worden. Beide eigenschappen veronderstellen wel een montage en demontage volgens de 
richtlijnen van de fabrikant. 
 
Door de integratie van technische eigenschappen in het systeem, wordt er meer materiaal gebruikt waardoor de 
materiaalkost hoger is. De total cost of ownership is echter substantieel lager dan elk alternatief om 2 redenen: 
vooreerst ligt de plaatsingssnelheid 5 tot 7 keer sneller dan de courante alternatieven. Daarnaast zal bij volgende 
toepassingen de materiaalprijs drastisch dalen doordat de kaders worden hergebruikt. 
 

  

4.7  Intellectuele eigendom 
Het systeem maakt voorwerp uit van zowel Belgische als internationale octrooiaanvragen. 
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5 Neutrale bestektekst hoge kaders 

5.1 Draagstructuur voor hoge binnenwanden tussen 2,9 & 5m 

5.1.1  Algemeen 

De draagstructuur voor binnenwanden is een doorgedreven en innovatieve systeemoplossing. Ze heeft 
volgende unieke eigenschappen: 
 

iv. Circulair toepasbaar: het systeem kan na montage opnieuw gedemonteerd worden, mits naleving 
van eisen uit handleiding rond montage en demontage. Het kan daarna zonder verlies van 
eigenschappen opnieuw gemonteerd worden.  Op het einde van de levensduur is de draagstructuur 
100% recyclebaar. 

v. Systeemoplossing: de draagstructuur bestaat uit meerdere onderdelen die samen één systeem 
vormen. De samenvoeging van de delen maakt een wand. 

vi. Modulaire oplossing: het systeem past zich naargelang de ruimte aan. Het is verstelbaar in hoogte 
en breedte. Het laat toe om montages te doen onder hoek. Het geeft een perfecte aansluiting op 
wanden, vloeren, plafonds, deuren en ramen. 

vii. Snelheid van montage: Het systeem heeft intelligente schuif- en kliksystemen waardoor de opbouw 
van de elementen substantieel en aantoonbaar sneller gaat dan bestaande conventionele 
draagstructuren in hout of metaal. 

viii. Vrije keuze eindafwerking: het systeem kan afgewerkt worden met om het even welke 
eindafwerking. Deze kunnen aangebracht worden, afhankelijk van de toepassing, met schroeven of 
dubbel klevende tapes. 

ix. Hoog akoestisch dempend vermogen: het systeem vormt een betere akoestische barrière dan 
conventionele systemen in eenzelfde opbouw met isolatie en eindafwerking. 

x. Goede fysieke eigenschappen: het systeem heeft door haar opbouw en materiaaleigenschappen 
een hogere fysieke weerstand dan conventionele systemen in eenzelfde opbouw met isolatie en 
eindafwerking. 

xi. Compact in transport: Doordat het systeem bestaat uit uitschuifbare onderdelen, kan het compact 
getransporteerd worden. Een dwarse opstelling in containers en vrachtwagens is hierdoor mogelijk. 

 
 

5.1.2  Systeem 

Het systeem bestaat uit 3 types van kaders die samen een wand vormen.  Het gaat over de start/ stop kaders (C-
kaders) en de opvulkaders (I-kaders). Daarnaast zijn er de kaders om aan te sluiten op een deur of een raam. (D-
kaders). 
 
Al deze kaders hebben de volgende identieke eigenschappen: 

xii. Ze zijn telescopisch opgebouwd, hetgeen maakt dat ze uitschuifbaar zijn. Ze kunnen een afstand 
van 290 cm en 500 cm tussen vloer en plafond overbruggen.  Elk profiel bevat een spanklem, zodat 
bij montage en het bepalen van de juiste hoogte, het profiel kan vastgezet worden. 

xiii. De horizontale en verticale delen van de elk type kader zijn verbonden door middel van scharnieren, 
hetgeen maakt dat deze voor transport kunnen ingeklapt worden en hierdoor één lengte gaan 
vormen. 

xiv. De eindafwerking kan op elk van de kaders gekleefd dan wel geschroefd worden. De keuze voor de 
ene of de andere verbinding is afhankelijk van de toepassing. 
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5.1.3 Gebruikte materialen: 

Het systeem heeft een materiaaldikte van 0,8 mm en bestaat uit gegalvaniseerd staal (norm: S250GD – Europese 
Standaard EN 10025 – vloeigrens N/mm²). Het materiaal is op einde levensduur voor 100% te recycleren.  
 
 

5.1.4 Compatibel met de meest courante uitvoeringsvormen  

Het systeem sluit het gebruik van conventionele draagstructuren in hout of staal niet uit. Deze kunnen er 
naadloos op aansluiten. Deze openheid laat toe om bepaalde complexe bouwaansluitingen uit te voeren met 
een maatwerkoplossing. Bij uitvoering van gecombineerde systemen moet er aandacht zijn voor de 
materiaalkeuze, zodat bijvoorbeeld de brandwerende eigenschappen kunnen gelden voor de volledige oplossing. 
 
 

5.1.5  C-kaders (start/stop kaders) 

Het systeem bestaat uit 3 type kaders, waarvan de C-kaders het eerste type zijn. Elke wandoplossing begint en 
eindigt met dit type kader. Het kader vormt een letter C, bestaande uit 2 horizontale profielen (78.8 mm x 60 
mm) en 1 telescopisch verstelbaar verticaal profiel (77 mm x 50 mm). De horizontale profielen zijn aan het 
verticale profiel verbonden door middel van scharnieren. In dichtgeklapte toestand houdt men enkel het 
verticale profiel over, hetgeen leidt tot een zeer compacte transportoplossing (290 cm). Voor de montage kunnen 
de horizontale profielen verbonden worden met plafond en vloer onder eender welke hoek, hetgeen aansluiting 
met bijvoorbeeld aflopende plafonds mogelijk maakt. 
 
De start/stop-oplossing sluit aan met de opvulkaders (I-kader), doordat de horizontale profielen van de I-kaders  
traploos in de horizontale profielen van de C-kaders kunnen schuiven. In een maximaal dichtgeschoven toestand 
bekomt men een gesloten kader waarvan de verticale profielen 32 cm van elkaar staan. In een maximale toestand 
bedraagt die afstand 64 cm. De standaard voorgestelde breedte is 60 cm. Eenmaal de correct afstand is gekozen, 
wordt deze geborgd door de horizontale profielen te verbinden met het plafond en de vloer. 
 
 

5.1 .6  I-kaders (opvulkaders) 

Het systeem bestaat uit 3 type kaders, waarvan de I-kaders het tweede type zijn. Het kader vormt een letter I, 
bestaande uit 2 horizontale profielen (77 mm x 60 mm) en 1 telescopisch verstelbaar verticaal profiel (75,4 mm 
x 60 mm). De profielen hebben een “⅀” vorm (‘sigma-profiel’) voor een maximale akoestische demping.  
 
Deze opvulkaders vormen de kern van de wandoplossing. Ze worden met elkaar verbonden door een combinatie 
van schuiven en eindigend op een intelligent kliksysteem, waardoor de correcte positionering ten opzichte van 
elkaar gegarandeerd is. De afstand heeft een vast ritme (center naar center = 60 cm). Tijdens het verbinden van 
de profielen hoort men een duidelijke klik en kan men ook visueel de goede verbinding vaststellen. 
 
Net zoals de C-kaders zijn de verticale en horizontale profielen door middel van scharnieren verbonden, hetgeen 
maakt dat voor transport de kader te herleiden is tot één lengte (350 cm). Verder laat het ook montage onder 
hoek toe. De intelligente verbinding laat toe om oneffenheden in plafond of vloer op te vangen. De tolerantie 
hiervan bedraagt 3,5 cm op een afstand van 60 cm. (norm NBN B03-003 = 3mm bij lat van 1 meter) 
 
De profielen zijn voorzien van een aantal eigenschappen die een vlotte montage toelaten. Vooreerst is er een 
geleiding. Daarnaast zijn er gaten aanwezig die het boren vergemakkelijken. Tot slot zijn er geponste gaten van 
30 mm x 30 mm in de verticale profielen voorzien die de geleiding van de nutleidingen in de binnenwand mogelijk 
maken. 
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5.1.7  D-kaders (deur kaders) 

Het systeem bestaat uit 3 type kaders, waarvan de D-kaders het derde type zijn. Dit kader wordt optioneel 
gebruikt voor het maken van deur-of raamopeningen. 
 
Het kader is een samenstelling van 2 L-profielen (77 mm x 50 mm) voor verticale opstelling en één profiel (78.8 
mm x 60 mm) dat horizontaal gemonteerd wordt. De L-profielen vormen de verticale deurstijlen en zorgen aan 
de onderzijde voor een verbinding met het I-profiel. Aan de bovenzijde wordt het horizontale profiel eveneens 
gemonteerd tussen de I-profielen. De verticale L-profielen zijn telescopisch waardoor ze geschoven worden in 
het horizontale profiel. De afstand tussen de 2 verticale stijlen kan variabel ingesteld worden per 5 cm met een 
minimum van 700 mm en een maximum van 1000 mm. De verticale profielen hebben een C-vorm hetgeen een 
maximale aansluiting biedt met de deurlijst. 
 
In de standaarduitvoering wordt het deurkader ingezet voor binnenwanden in combinatie met een horizontaal 
plafond. Bij een plafond onder een helling biedt het systeem de oplossing om 2 C-kaders te gebruiken.  
 
 
 
5.2  Technische eisen 

5.2.1  Europese norm ETAG 003: 

De structuur voldoet aan de Europese norm zoals beschreven in de ETAG 003 of zoals beschreven door het WTCB 
in de TV 233 Lichte binnenwanden.  
 
Niet alle testen zijn uitgevoerd in een gehomologeerd labo. 
 

Norm Klasse Voorbeelden 
Eurocode 1: 
Gebruikersklasse 

D Residentiele gebouwen, kantoren, musea, scholen, 
wachtzalen, kleinhandelszaken, grootwarenhuizen, 
… 
 

ETAG 003: Gebruikersklasse III Toegankelijke zones waar een beperkte graad van 
zorgzaamheid heerst en een reëel risico op 
misbruik of ongelukken. 
 

ETAG 003: Plaatsingsklasse Type A 
Type B 

Scheidingswanden 
Voorzetwanden 

ETAG 003: Belastingsklasse a  
b (enkel bij schroeven) 
 

Zware objecten zoals wastafels, kleine rekken, … 
Zeer zware objecten zoals verwarmingsketels, 
grote rekken, … 

 
 

5.2.2  Brandveiligheid 

Alle componenten in de voorliggende draagstructuur hebben een brandreactie A1 volgens NBN EN 1350101-1. 
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5.2.3 Akoestische  eigenschappen 

In een standaardconfiguratie is het binnenwandsysteem opgebouwd uit 2 wanden, opgevuld met rotswol, 
glaswol of een andere open wol structuur met hoge akoestische absorptie eigenschappen. Zowel de keuze van 
de wandbekleding als de breedte van de spouw en de opvulling ervan hebben een positieve dan wel negatieve 
impact op de transmissie van geluidsgolven. De draagstructuur van het voorliggende systeem zorgt voor een 
beperkte structurele transmissie doordat het een soepele verbinding vormt tussen de buitenschillen. 
Niettegenstaande zijn de akoestische eigenschappen bij een materiaaldikte van 0.8mm gelijkwaardig of beter 
dan vergelijkbare licht metalen draagstructuren. Dit effect wordt bereikt door het trillings-absorberend effect 
van de “⅀” vorm van de profielen. Met een dubbele gipsplaat afwerking (vb. Gyproc A) wordt een akoestische 
waarde behaalt van Rw (C,Ctr) 49 (-2; -9) dB.   
 
Onderstaand een tabel met de testresultaten van de meest voorkomende afwerkingsmaterialen: 

Kader, spouwbreedte Isolatie Beplating Rw (C;Ctr) 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 10 mm Clic-Wall 43 (-4;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 8 mm Spaanplaat + 1 x 10 mm Clic-Wall 52 (-3;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 2 x 8 mm Spaanplaat + 1 x 10 mm Clic-Wall 57 (-3;-10) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 12,5 mm Gyproc A 43 (-3; -9) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 2 x 12,5 mm Gyproc A 49 (-2; -9) dB 

JuuNoo 75 mm 50 mm rotswol 33 kg/m³ 1 x 12 mm OSB + 1 x 12,5 mm Gyproc A 51 (-3; -10) dB 

 
 
5.3 Uitvoering 
 
Deze systeemoplossing laat snelle en eenvoudige plaatsing toe. In eerste fase bepaalt de plaatser de lijn waarop 
de wand moet komen door middel van een laser of markering. Daarna plaatst hij het C-kader aan de start of de 
stoppositie.  Het kader wordt uitgeregeld volgens de hoogte van het plafond en de respectievelijke hoek en 
vastgeklikt. Tot slot wordt dit kader verankert in de omgeving. In een derde fase plaats hij het eerste opvulkader. 
Aangezien de andere opvulkaders een vaste maat van 60 cm hebben, dient het eerste en laatste kader als 
uitvulling. De juiste maat voor het eerste en laatste kader dient dan ook in functie daarvan bepaald te worden. 
Het eerste kader wordt op de juiste afstand geplaatst en vastgeschroefd. Daarna plaatst hij de rest van de 
opvulkaders door de één na de ander in de vorige in te klikken. Het laatste opvulkader wordt verbonden met het 
stopkader. 
 
De aansluiting met een deur kan de plaatser uitvoeren door ofwel een D-kader te integreren tussen 2 I-kaders of 
een I-kader en een C-kader. Het voordeel van het gebruik van een D-kader is de flexibele schaalbaarheid in de 
hoogte en breedte. Een alternatief montage principe is de plaatsing van een houten deurkader, waar dan links 
en rechts verder kan gewerkt worden door te starten met 2 C-kaders of 1 C-kader wanneer het deurkader aan 1 
zijde tegen een vaste wand is opgebouwd. 
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5.4 Aansluitingen  
 
Het systeem heeft 2 aansluitingsprincipes: tegen (glazen) wanden en deuren.  
 
Voor de aansluiting tegen wanden, zowel glazen als andere types van gebruikte materialen, dient men steeds 
gebruik te maken van het C-kader (start/stop). Wanneer een directe aansluiting op de wand niet mogelijk is, 
dient men een op maat gemaakte oplossing te voorzien waar het C-kader kan op aansluiten. (cfr hoger 
beschreven 1.5.) 
 
Voor aansluiting op deuren voorziet het systeem in 2 mogelijke oplossingen. Ofwel maakt men gebruik van de 
D-kader oplossing, zoals hoger beschreven. Ofwel plaatst men een op maat gemaakt deurkader, waarmee dan 
aansluiting kan gemaakt worden met het C-kader aan de vrije zijdes van dit deurkader. 
 
 

5.5 Schadeherstelling 
 
Voor schade aan het systeem dienen we een onderscheid te maken tussen schade aan de buitenschil en deze 
aan de draagstructuur. 
 
Wanneer schade optreedt aan de buitenschil kan deze eenvoudig verwijderd worden van de draagstructuur. 
Doordat deze laatste ontworpen is vanuit een circulair concept, kan de nieuwe buitenschil worden aangebracht 
zonder verlies aan intrinsieke kwaliteiten van de draagstructuur. 
 
Wanneer schade optreedt aan de draagstructuur zelf en deze nog niet is gemonteerd, kan dit stuk verwisseld 
worden. Het beschadigde element kan volledige gerecycleerd worden. Wanneer het stuk wel reeds gemonteerd 
is, kan het gedemonteerd en vervangen worden. 
 
 

5.6 Herbruikbaarheid en circulair karakter 
 
Het systeem is ontwikkeld om te kunnen demonteren en opnieuw op te bouwen met een zeer beperkt verlies 
aan technische eigenschappen. Dit kan meerdere keren herhaald worden, hierdoor speelt het systeem in op de 
noodzaak van circulaire bouwtoepassingen. Het systeem kan op het einde van zijn levensduur volledig 
gerecycleerd worden. Beide eigenschappen veronderstellen wel een montage en demontage volgens de 
richtlijnen van de fabrikant. 
 
Door de integratie van technische eigenschappen in het systeem, wordt er meer materiaal gebruikt waardoor de 
materiaalkost hoger is. De total cost of ownership is echter substantieel lager dan elk alternatief om 2 redenen: 
vooreerst ligt de plaatsingssnelheid 5 tot 7 keer sneller dan de courante alternatieven. Daarnaast zal bij volgende 
toepassingen de materiaalprijs drastisch dalen doordat de kaders worden hergebruikt. 
 

  

5.7  Intellectuele eigendom 
Het systeem maakt voorwerp uit van zowel Belgische als internationale octrooiaanvragen. 
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6 Testverslagen 

6.1 Akoestische testverslagen – samengevat – daidalos peutz 
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Gedetailleerde rapporten kunnen opgevraagd worden bij de technische dienst van JuuNoo via email 
info@JuuNoo.com.  
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6.2  FEM-analyse – sterkte - Indurium  
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6.3 Brandweerstand Classificatie – Warrington Fire – EI 60 

 

 



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  54/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  55/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  56/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  57/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  58/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  59/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  60/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  61/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  62/ 73 

 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  63/ 73 

  



 JuuNoo: deel je kantoor slim in  
 Versie 2020.03.19 – complete technische documentatie |  64/ 73 

6.4 Sterktetesten – proefrapport – Gyproc® Saint-Gobain® 
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6.5 Unilin Clicwall – technische validatie JuuNoo 
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6.6 Geli jkwaardigheid vervanging Gyproc® Metal Stud® door JuuNoo 
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