Faay Vianen B.V.
Ons bedrijf, onze filosofie

onuitputtelijke
grondstoffen

brandwerend

snel te
monteren

geluidwerend

schroefvast

thermisch
isolerend

dubo

Even voorstellen
Bij (ver)bouwen komt heel wat kijken. Daar weet u alles van. Wij ook.
Daarom hebben wij er ons vak van gemaakt om (ver)bouwen eenvou
diger te maken. Met doordachte scheidingswanden en plafonds: sterk,
praktisch en prettig in het gebruik. En een bijzondere aanpak: persoon
lijk en betrokken. Daar vertellen wij u graag meer over!
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‘WIJ HECHTEN ZEER VEEL
WAARDE AAN PERSOONLIJK
CONTACT EN KORTE LIJNTJES.
OMDAT WIJ ONS BETROKKEN
VOELEN. EN OMDAT WIJ
GRAAG PRECIES BIEDEN
WAT U NODIG HEEFT.’

Wie zijn wij?
Faay Vianen B.V. is een zelfstandig
Nederlands familiebedrijf, opgericht in 1972
door Cees en Diny Faay. Cees ontwikkelde
ons eerste wandsysteem. Dat legde de basis
voor alle wand- en plafondsystemen die
wij sindsdien hebben ontworpen. En die
wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij hun
unieke eigenschappen.
Jaren geleden namen wij, Mark Faay en
Monique de Vos-Faay, het stokje over van
onze ouders. Wel houdt Cees zich op de
achtergrond nog steeds bezig met productontwikkeling, als commissaris en adviseur.

Monique de Vos-Faay
‘Als kind was ik na schooltijd vaak hier, en later heb ik hier ook vakantiewerk
gedaan. Aanvankelijk zag ik Faay Vianen niet als mijn toekomst. Maar mijn
vader heeft het concept zelf ontwikkeld. Dat is voor mij heel waardevol. Daarom
wilde ik toch graag deel uitmaken van ons familiebedrijf. En dus heb ik samen
met mijn broer het stokje overgenomen. Ook heb ik allerlei aanvullende opleidingen in marketing, communicatie en management gevolgd. Ik ben blij met
mijn keuze, want ons bedrijf geeft mij elke dag veel voldoening en plezier!’

Samen met circa 35 medewerkers geven wij
dagelijks invulling aan ons motto ‘kwaliteit
wint altijd’.
Ons doel is om het u zo gemakkelijk mogelijk
te maken. Door slimme, kant-en-klare
producten te bieden. Door de beste kwaliteit
te leveren. En door met u mee te denken.
Onze persoonlijke en professionele manier
van werken wordt erg gewaardeerd; wij
hebben een zeer trouwe klantenkring. Als

Mark Faay

klanten eenmaal Faay-producten hebben

‘Van jongs af aan wilde ik in ons familiebedrijf gaan werken. Ik was hier vrijwel

gebruikt, willen ze niet anders meer. Daar

altijd. Maar ik kreeg mijn baan niet cadeau; ik ben er stapsgewijs ingekomen.

zijn wij trots op!

Tijdens mijn heao-opleiding heb ik hier zelfs stage gelopen.
Na een inwerk- en overgangsperiode is Faay Vianen officieel overgedragen aan
mijn zus en mij. Ik ben er trots op dat wij het bedrijf kunnen voortzetten - en nog
steeds volop in beweging zijn. Zowel qua visie als qua innovaties. Ons nieuwe

‘ALS ZELFSTANDIG NEDERLANDS
BEDRIJF ZIJN WIJ EEN UNICUM IN
ONZE BRANCHE!’

kantoor (met Faay-producten natuurlijk) is daarbij een prima uitvalsbasis!’
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Kwaliteit wint
altijd
Meedenken met de klant, dat is Faay Vianen
ten voeten uit. Al meer dan veertig jaar is dat
onze drijfveer. Dat ziet u terug in alles wat we
doen: in onze contacten met u, in onze
manier van samenwerken, en natuurlijk in
onze producten.

Onze producten
In de loop der jaren hebben wij een hoog
staand aanbod aan kant-en-klare scheidingswanden ontwikkeld: separatiewanden,
isolatiewanden, woningscheidende wanden
en voorzetwanden. Die combineren uitstekend met onze doordachte plafondsystemen.
Daarnaast bieden wij allerlei aanvullende producten, voor optimale plaatsing en afwerking.
Hét kenmerk van Faay-producten is dat ze
zeer prettig in het gebruik zijn. Ons allesin-één-concept is meer dan compleet. Geen
wonder dat steeds meer architecten, aannemers en gebouweigenaren/-beheerders het
gemak van onze wandsystemen ontdekken.
Wat maakt Faay-wanden zo speciaal? Ze zijn
altijd en overal bruikbaar. In droge, natte
en hygiënische ruimten. Bij lastige maten
of omstandigheden. In retail, utiliteitsbouw
en woningen. Bij nieuwbouw, verbouw en
renovatie. Kortom, ze zijn onder alle omstandigheden ideaal.
Onze wanden hebben uitzonderlijke bouw
fysische eigenschappen. Ze zijn stootvast,
brand- en geluidwerend, thermisch isolerend
en schroefvast. Dit is mede te danken aan de
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‘ONZE NA-ISOLATIEWANDEN LEVEREN
EEN FINANCIEEL RENDEMENT OP VAN
MAAR LIEFST 50%!’
massieve kern van geperste vlasscheven.
De ingebouwde leidingschachten en een
gipskartonnen toplaag maken onze wanden
compleet. Daarnaast zijn alle wanden nog
milieuvriendelijk en duurzaam ook: qua
samenstelling, qua productie en qua (her-)
gebruik.
Opvallend is de bijzondere constructie van
onze wanden. Ze zijn zeer snel en gemakkelijk te monteren (droogbouw!), dankzij de
praktische groef-veer-verbinding en doordat
er geen achterhout nodig is. Ook demonteren
en verplaatsen is kinderspel. Dat biedt u optimale indelingsvrijheid. En kostenbesparing!
Dit alles maakt Faay-producten uniek. Niet
voor niets tellen wij vele gerenommeerde,
internationale bedrijven onder onze klanten.

Onze manier van (samen)werken
Wij leveren dus eersteklas producten. Maar
dat niet alleen: Faay Vianen biedt u ook

aan in manuur/m2. Zo kunt u gemakkelijk

Deze Faay-service is geheel gratis: die hoort

professionele ondersteuning. In alle fasen

een totaalcalculatie opstellen.

gewoon bij de kwaliteit die wij graag bieden.

van het bouwproces. Dat biedt u vele voordelen:

• 	Wij kunnen bemiddelen bij het vinden
van een geschikt montagebedrijf. Wij

Onze contacten met u

manager de bouwtekening met u door.

hebben contacten met diverse goede

Uw wensen zijn altijd ons uitgangspunt.

Hij adviseert u over de beste keuze.

montagebedrijven in heel Nederland.

Sterker nog: veel productinnovaties zijn ont-

•	Als uw project vervolgens wordt geleverd

staan door specifieke vragen of knelpunten!

•	In het voortraject neemt onze rayon

•	Zodra uw aanvraag bij ons binnen is,
maakt onze calculator voor u een ‘uitge-

(door ons) en gemonteerd (door derden),

Wij hebben er nu eenmaal plezier in om

trokken’ voorcalculatie. Alle materialen

kan onze projectleider erop toezien dat

oplossingen te bieden waar u echt wat aan

worden per onderdeel gespecificeerd,

het bouwproces probleemloos verloopt.

heeft. Daarom investeren wij in persoonlijk

inclusief adviesprijzen. (Voor de netto-

Hij biedt u technisch advies en houdt zich

contact en korte lijntjes.

prijzen verwijzen wij u naar uw dealer.)

bezig met het uitvoeringsbeheer en de

Bovendien geven wij de verwerkingsnorm

coördinatie van uw project.
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Groen denken, groen werken
Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid.

Groene manier van werken

Voor onze producten én voor ons productie-

Ons werkproces is eveneens ‘groen’. Wij doen

proces. Dat merkt u aan alles.

er alles aan om zo milieuvriendelijk mogelijk
te werken. Zo vangen wij in onze fabriek lijm-

Groene producten

resten op en zamelen wij afval gescheiden in.

Alle Faay-producten zijn bijzonder ‘groen’.

Ook wordt gefreesd materiaal opgevangen en

Wij willen bewust en actief bijdragen aan een

vermalen. Hiermee wekken wij bio-energie op

gezonde leefomgeving. Daarom kiezen wij

om onze fabriekshallen te verwarmen. Ons

voor onuitputtelijke grondstoffen en milieu-

kantoor is een A++-pand, wat inhoudt dat wij

vriendelijke materialen, met hout, vlas en gips

zeer zorgvuldig omgaan met energie, water en

als basis. Al sinds onze oprichting vormen

grondstoffen. Op deze manier leveren wij een

vlasscheven de kern van onze wanden. Vlas is

wezenlijke bijdrage aan een betere leefomge-

milieuvriendelijk en eindeloos hernieuwbaar.

ving. Niet voor niets is Faay Vianen gecertifi-

Wij gebruiken de stengeldeeltjes en wortels

ceerd door ISO (onder andere: ISO 14001 voor

van de vlasplant. Reststukken worden verpul-

milieu-effecten en ISO 9001 voor kwaliteits-

verd en hergebruikt. Zo voorkomen wij

management), KOMO, FSC en PEFC.

verspilling. De overige plantendelen worden
verwerkt door producenten van textiel, papier

Eigentijds

en lijnolie, dus elke vlasplant wordt voor de

Duurzaam bouwen, duurzaam renoveren,

volle honderd procent benut.

prefabconcepten … Onze producten sluiten

Kortom, onze producten worden zeer milieu-

naadloos aan op alle eigentijdse wensen

bewust geproduceerd. Ook hebben ze

rond ecologisch bouwen. Zo dragen wij

een lange levensduur. Bovendien zijn ze

samen met u bij aan een leefbare wereld,

probleemloos herbruikbaar.

ook voor toekomstige generaties.
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‘ONZE PRODUCTEN HEBBEN
VELE (INTER)NATIONALE
ERKENNINGEN EN CERTI
FICATEN GEKREGEN VAN
ONAFHANKELIJKE INSTANTIES.
NIET VOOR NIETS WORDEN
ZE WERELDWIJD GEBRUIKT!’

→
Veel opleidingsinstituten en zorginstellingen
passen Faay-producten toe, onder meer vanwege de hoge geluid- en brandwerendheid.

→
Onze wanden zijn schroefvast over het gehele
oppervlak. De draagkracht is maar liefst 110 kg
per schroef en 230 kg per houtdraadbout.

→
Ook Ikea behoort sinds jaar en dag tot onze
vaste klantenkring.
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Leveringsprogramma

FAAY
VIANEN

Technische gegevens
Dikte

Gewicht

Brandwerend

Rw

nT,A,k
Bouwbesluit
2012

D

→ Slimme producten

45 min.

0,42 m2 K/W

30 dB

29 dB

→ De beste kwaliteit

2

62 min.

0,45 m2 K/W

35 dB

34 dB

2

>62 min.

0,49 m2 K/W

36 dB

35 dB

→ Echt met u meedenken

2

≤20 min.

0,49 m2 K/W

27 dB

26 dB

2

45 min.

0,58 m2 K/W

29 dB

28 dB

54 mm

28,12 kg/m

VP54 + 1x gips

64 mm

36,12 kg/m

VP54 + 2x gips

73 mm

44,12 kg/m

SP54

54 mm

23,82 kg/m

70 mm

Geluidsisolatie

2

VP54

VP70

Isolatie Rc

34,20 kg/m

2

≤20 min.

0,60 m K/W

29 dB

28 dB

2

> 30 min.

1,19 m2 K/W

35 dB

34 dB

SP70

70 mm

32,00 kg/m

HV70

70 mm

19,00 kg/m

2

2

2

IW90

90 mm

36,80 kg/m

82 min.

1,25 m K/W

50 dB

49 dB

IW100

100 mm

47,36 kg/m

2

75 min.

1,09 m2 K/W

45 dB

44 dB

IW100 + 1x gips

110 mm

55,36 kg/m

2

>90 min.

1,13 m2 K/W

49 dB

48 dB

IW125

125 mm

65,35 kg/m

2

90 min.

1,19 m2 K/W

51 dB

50 dB
48 dB

2

>75 min.

2,17 m K/W

49 dB

2

120 min.

1,89 m2 K/W

56 dB

55 dB

2

>120 min.

2,07 m2 K/W

±59 dB

58 dB

±59 dB

58 dB

IW135

135 mm

51,36 kg/m

IW148

148 mm

58,24 kg/m

IW200/54 (2x VP54)

200 mm

58,24 kg/m

IW200/70 (2x VP70)

200 mm

70,40 kg/m

2

2

>120 min.

2,39 m2 K/W

2

>30 min.

2

1,38 m K/Wa)

Verbetering ca. 10-20 dBb)

2

45 min.

1,49 m2 K/Wa)

Verbetering ca. 10-20 dBb)

-

2

<20 min.

2

2,65 m

K/Wc)

Verbetering ca.

5 dB

-

2

<20 min.

3,05 m2 K/Wc)

Verbetering ca.

5 dB

-

2

<20 min.

3,85 m2 K/Wc)

Verbetering ca.

5 dB

-

2

-

GP22

22 mm

15,40 kg/m

VP35

35 mm

23,18 kg/m

PG60

60 mm

9,10 kg/m

PG70

70 mm

9,40 kg/m

PG90

90 mm

10,00 kg/m

GP22 VO plafond

22 mm

18,00 kg/m

>75 min.d)

1,96 m2 K/Wd)

55 dBd)

-

FR19 VO plafond

19 mm

8,00 kg/m

2

>70 min.d)

2

K/Wd)

55 dBe)

-

2

48 dBf)

47 dBf)

2resist® ceiling system

67 mm

2

29,00 kg/m

>120 min.f)

1,98 m

0,801 m

K/Wf)

Doordacht. Flexibel.
Compleet. Duurzaam.

Verklaring tabel
a) exclusief 40 mm isolatie en steensmuur
b) inclusief 40 mm isolatie en steensmuur
c) system-uitvoering inclusief 20 mm luchtspouw
en steensmuur
d) inclusief 65 mm steenwol onder houten vloer
e) inclusief 65 mm steenwol onder steenachtige
vloer >250 kg/m2
f) exclusief steenwol
Al onze tests zijn uitgevoerd volgens de Nederlandse en/of
Europese norm. Tabeldatum: mei 2014.

Documentatie
Wij bieden documentatie over:
→ Faay Vianen
→ Scheidingswanden
→ KBLsysteem
→ BinnenklimaatWand
→ Voorzetwanden
→ W’allinOne®
→ PG Roofing
→ Akoestische isolatie en
woningscheidende wanden
→ Plafondsystemen

→
→
→
→
→
→
→
→
→

2resist® ceiling system
Kozijnen
Onderwijs
Retail
Prefabdrukschot
FAAYFIX® montagelijm
FAAYFOAM® lijmschuim
Montageinstructie
Wandbespuiting

U kunt deze documentatie bij ons aanvragen, of downloaden van www.faay.nl.
Faay Vianen B.V. is een zelfstandig

Zinvolle workshops

Nederlands familiebedrijf, opgericht in
Faay Vianen organiseert workshops waar u
1972. Grondlegger Cees Faay ontwikkelde
de fijne kneepjes van het montagevak leert.
ons eerste wandsysteem. Dat legde de basis
Met als resultaat: meer tijdwinst en
voor alle wand- en plafondsystemen die
montagegemak. Maximaal tien deelnemers
wij sindsdien hebben ontworpen. En die
per workshop, voor een training op maat.
wereldwijd toonaangevend zijn, dankzij
hun unieke eigenschappen.

Onze producten hebben vele (inter)natio
Uitgebreide
showroom

nale erkenningen en certificaten gekregen
In onze showroom zijn alle systemen en
van onafhankelijke instanties. Niet voor
producten in allerlei variaties opgesteld.
niets worden ze wereldwijd gebruikt!
Elk type wand en plafond is overzichtelijk
gepresenteerd. U bent van harte welkom,
ook samen met uw opdrachtgever.

Faay Vianen B.V.
Mijlweg 3, 4131 PJ Vianen
Postbus 116, 4130 EC Vianen
(0347) 37 66 24
info@faay.nl
www.faay.nl

In onze uitgebreide showroom zijn alle
Audiovisuele
mogelijkheden

systemen en producten in allerlei variaties
Onze ruime audiovisuele presentatieruimte
opgesteld. Elk type wand en plafond is overbeschikt over alle technische mogelijk
zichtelijk gepresenteerd.
heden. Ideaal voor geavanceerde presen
U bent van harte welkom, ook samen met
taties in elke vorm.
uw opdrachtgever.

