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Wie is QbiQ?

QbiQ is een vooruitstrevende glas- en systeemwanden producent met
producten die zich onderscheiden zich door schoonheid, transparantie en
maximale flexibiliteit.
In onze fabriek in Alphen aan den Rijn maken we systeemwanden die zich
onderscheiden door een standaard hoogwaardige en consistente uitstraling ook
bij verschillende type wanden en diktes. De wanden kunnen overal eenvoudig
worden geïnstalleerd en laten zich net zo makkelijk scheiden en koppelen als de
klassieke systeemwand. De systemen kunnen voldoen aan de strengste normen
op het gebied van geluidsoverdracht, brandwering, rookwering en
doorvalbeveiliging.

Samenwerken

Bij QbiQ geloven we in ontzorgen van het gehele proces. Dus of het nu gaat om
het meedenken in welke oplossing het meest geschikt is, het schrijven van
bestekteksten, het maken van tekeningen, het produceren en leveren van de
wanden of het monteren, QbiQ regelt het. Voor architecten hebben wij
hiernaast ook een speciale architectenservice zodat er snel en effectief
geschakeld kan worden, bij welke vraag of uitdaging dan ook.

Ruimtelijke beleving

Uiteindelijk streven wij bij QbiQ naar de situatie waarin gebruikers van een
ruimte prettig en veilig kunnen werken. Voor de één betekent dit werken in een
ruimte met een elegante uitstraling, voor de ander betekent dit ongestoord
kunnen (video)bellen, maar sowieso volgens de geldende lokale
veiligheidseisen.

Voor wie?
Wij werken met veel plezier voor uiteenlopende opdrachtgevers. We werken
veel met architecten en aannemers, we werken voor pandeigenaren,
bouwbureau’s, facilitybureau’s en eindgebruikers. In het kort gezegd werken we
graag met partijen die net als wij streven naar een fijn gebruik van ruimtes.

Vragen?
Bel: 088-50 10 500

Kies uw glazen systeemwand

Kies uw
systeemwand

Deel 1
Nee

Zijn er brand- of
rookwerende eisen?

HULP NODIG?

Ja
Zijn er uitsluitend
Eisen ten aanzien
van rook?

Is er een
EI classificatie
vereist?

Nee

Is Is een
EW classificatie
vereist?

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Een vlot advies over welke
producten passen bij uw
toepassing, eisen of wensen?
Weten welke producten veilig en
mooi gecombineerd kunnen
worden?
Neem contact op met één van
onze adviseurs via:

088 – 50 10 500
Zijn er eisen voor
warme rook (S200)?

Welke tijd is vereist?
(minuten)
Nee

60

Of ga naar www.qbiq.nl/contact
We helpen graag.

60

30

30

Ja

Zijn er
eisen mbt
doorvalveiligheid, zoals
bij plaatsing aan
een vide?

Nee

Ja

Deel 2

Welke tijd is vereist?
(minuten)

Zijn er
eisen mbt
doorvalveiligheid, zoals
bij plaatsing aan
een vide?

Nee

Zijn er
eisen mbt
doorvalveiligheid, zoals
bij plaatsing aan
een vide?

Nee

Zijn er
eisen mbt
doorvalveiligheid, zoals
bij plaatsing aan
een vide?

Ja

Ja

Nee

Ja

iQ PROTECT Fire EI30

iQ PROTECT Safe + Fire EI60

iQ PROTECT Safe + Fire EW30

iQ PROTECT Safe + Fire EW60

Doorvalveilige, brandwerendeWand m met EI30 classificatie.

Brandwerendewand met
EI60 classificatie.

Brandwerende wand met
EW30 classificatie.

Brandwerendewand met
EW60 classificatie.

iQ PROTECT Smoke S200

iQ PROTECT Smoke Sa

iQ PROTECT Fire EI30

iQ PROTECT Fire EI30

iQ PROTECT Fire EW30

iQ PROTECT Fire EW60

Rookwerendewand met
S200 classificatie.

Rookwerendewand met
Sa classificatie.

Brandwerende wand met
EI30 classificatie.

Brandwerende wand met
EI30 classificatie.

Brandwerende wand met
EW30 classificatie.

Brandwerende wand met
EW60 classificatie.
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Kies uw glazen systeemwand

Deel 1

Deel 2

Zijn er
eisen mbt
doorvalveiligheid, zoals
bij plaatsing aan
een vide?

Kan
De systeemwand aan
het bestaande
plafond worden
gemonteerd?

Nee

Is een
Industriële uitstraling
Met vakverdeling
Gewenst?

Nee

Ja

Voltransparante
0-voeg???

Nee

Een vlot advies over welke
producten passen bij uw
toepassing, eisen of wensen?
Weten welke producten veilig en
mooi gecombineerd kunnen
worden?

Ja

Ja

Is een
hoge geluidisolatie
noodzakelijk of
wenselijk?

HULP NODIG?

Is een
hoge geluidisolatie
noodzakelijk of
wenselijk?

Nee

Ja

Neem contact op met één van
onze adviseurs via:

088 – 50 10 500

Nee

Of ga naar www.qbiq.nl/contact
We helpen graag.

Ja

Nee

Ja

iQ PROTECT Safe 2

iQ PROTECT Safe Pro

iQ PROTECT Safe Route 66

iQ PROTECT Safe

iQ LIBERTY QQ2

iQ LIBERTY QQ1

Doorvalveiligewand met
dubbelglas en 0-voeg.

Doorvalveiligewand met
dubbelglas en
verticale staanders.

Doorvalveiligewand met enkel
glas en industriële uitstraling.

Doorvalveiligewand met
Enkel glas en 0-voeg.

Vrijstaande kantoorunit
met zelfdragend plafond,
dubbelglas en 0-voeg.

Vrijstaande kantoorunit
met zelfdragend plafond
en enkel glas en 0-voeg.

Deel 3
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Kies uw glazen systeemwand

Deel 2

Deel 3

Is een
hoge geluidisolatie
noodzakelijk of
wenselijk?

Is een
Industriële uitstraling
met vakverdeling
Gewenst?

Nee

Ja

Voltransparante
0-voeg?

HULP NODIG?
Nee

Een vlot advies over welke
producten passen bij uw
toepassing, eisen of wensen?
Weten welke producten veilig en
mooi gecombineerd kunnen
worden?

Ja

Neem contact op met één van
onze adviseurs via:

Nee

088 – 50 10 500

Ja

Worden
alle secties
voorzien van glas?

Of ga naar www.qbiq.nl/contact
We helpen graag.
Nee

Ja

Afwerking met
houtelementen?

Afwerking met
houtelementen?

Nee

Ja

Nee

Ja

iQ LIBERTY WOOD Structural

iQ LIBERTY Structural

iQ LIBERTY Route 66 Bright

iQ LIBERTY WOOD Single

iQ LIBERTY Single

Dubbelglas systeemwand met
houtafwerking en 0-voeg.

Dubbelglas systeemwand met
en 0-voeg.

Enkel glas systeemwand met
industriële uitstraling.

Enkel glas systeemwand met
houtafwerking en 0-voeg.

Glazen systeemwand met
enkel glas en 0-voeg.

Deel 4

Hoorn 234
2404 HK Alphen aan den Rijn
0031 (0)88 50 10 500
info@qbiq.nl | www.qbiq.nl

Kies uw glazen systeemwand

Deel 3

Deel 4
HULP NODIG?

Gips panelen?

Geluidsabsorberende
panelen?

Melamine panelen?
Nee

Nee
Ja

Stalen panelen?
Nee

Ja

Een vlot advies over welke
producten passen bij uw
toepassing, eisen of wensen?
Weten welke producten veilig en
mooi gecombineerd kunnen
worden?

Nee

Ja

Neem contact op met één van
onze adviseurs via:

Ja

088 – 50 10 500
Of ga naar www.qbiq.nl/contact
We helpen graag.

Wanddikte

78

100

Wanddikte

125

iQ LIBERTY PRO Stud

78

100

Wanddikte

Wanddikte

125

iQ LIBERTY PRO Melamine

78 / 100 / 125 mm

78 / 100 / 125 mm

Systeemwand of sectie met
gipspanelen. afgewerkt met
31 mm staander of 0-voeg.

Systeemwand of sectie met
melamine panelen afgewerkt
Met 31 mm staander of 0-voeg.

100

125

78

100

Wanddikte

125

78

100

125

iQ LIBERTY PRO Steel

iQ LIBERTY PRO Glass

100 / 125 mm

78 / 100 / 125 mm

78 / 100 / 125 mm

Systeemwand of sectie met
akoestische panelen afgewerkt
met 31 mm staander of 0-voeg.

Systeemwand of sectie met
staalpanelen afgewerkt met
en 31 mm staander of 0-voeg.

Systeemwand of sectie met
dubbelglas
en 31 mm staander.

iQ LIBERTY PRO Noice Cover

In één wand kunnen secties van verschillende wandtype worden toegepast.
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Regio west Nederland

Specialist major accounts
Nico Kremers
Sales manager
+31 88 50 10 532
+31 630 510 547
nico@qbiq.nl

Mathijs Muis
Junior Sales Engineer
+31 88 50 10 525
+31 61 213 99 18
mathijs.muis@qbiq.nl

Redio noord-oost Nederland
Casper Landewers
Sales Engineer
+31 88 50 10 541
+31 65 740 19 19
casper@qbiq.nl

Specialist architecten
Marianne vd Sande
Architecten Service
+31 88 50 10 543
+31 6 136 196 29
marianne@qbiq.nl
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