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Povrch a design
Posun díky  
kvalitě

Když lidé vstoupí například do hotelu nebo konferenčního centra, ucítí 
příjemnou atmosféru prostoru. Věděli jste, že barvy a vzory ovlivňují 
příjemnou atmosféru, ale také myšlení a chování člověka? Multiwal tomu 
rozumí, a proto dodává stěny v široké škále barev a povrchových úprav. 
Správným výběrem vytvoříte prostředí, ve kterém můžete relaxovat nebo 
se soustředit na práci. Rádi Vám poradíme s výběrem, který bude vhodný 
pro vaše prostředí. Jsme evropským výrobcem s rozsáhlým konstrukčním 
oddělením a spolupracujeme s našimi klienty po celá desetiletí, abychom 
do jejich projektů dodali dokonalý povrch a design.
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Dohromady  
vše zvládneme

Přejete si skromnou, živou nebo bujnou stěnu? Mobilní stěny Multiwal jsou 
k dispozici nejen v různých verzích a obrovském množství barev, ale také v 
různých materiálech. Můžete se rozhodnout pro standardní melaminový 
povrch. Ale také pro kvalitní dýhu, HPL, textil nebo exkluzivní obložení s 
vaším oblíbeným typem dřeva. Stěnu můžete také přizpůsobit pomocí 
grafiky a naší funkce Multi Design, nové kreativní dimenze pro dokončení 
vaší zdi! Můžete si nechat vytisknout svou vlastní fotografii nebo obraz  
na různé typy stěn. Stěna již není „jen“ zdí, ale přidává prostoru  
novou dimenzi.

Potřebujete prostor, kde často musíte vést důvěrné rozhovory? Pohyblivé 
skládací stěny Multiwal jsou vždy vybaveny požadovanou akustickou 
neprůzvučností. Stěny je také možné doplnit akustickými absorbčními 
panely, pro dosažení akustické pohody místnosti. Tyto panely jsou ideální 
pro hudební sály nebo velké konferenční místnosti, aby zajistily, že hudba 
bude znít přesně tak, jak je zamýšlena a v konferenční místnosti můžete 
slyšet přednášejícího, i když sedíte v poslední řadě.

Rádi vás zavedeme do světa povrchových úprav a barev. V této brožuře 
vám ukážeme pouze malou část dostupných možností. Neváhejte a 
domluvte si schůzku s námi a my vám poradíme!
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MW18 - Beach UL180

MW18 - Magnolia white U1379 MW18 - Grey white UN77

MW18 - White 131/8

Bílé tóny  
Čistá jednoduchost

Bílá je kombinací všech barev spektra. V dnešní moderní architektuře se 
hodně pracuje s prostorem a světlem využitím právě bílé. Kromě 
standardní bílé  White 131/8 nabízíme povrchy v různých bílých tónech. 
Využijte možnosti světlého tvůrce atmosféry.

Standard Melamin povrch
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MW18 - Pearl grey U26/6

MW18 - Normal grey U22/53

MW18 - Light aluminum F140

MW18 - Citrus grey U201/5

Šedé tóny   
Elegantní šedá

Hledáte elegantní světlý základ? Pak Multiwal navrhuje zvážit různé 
odstíny šedé. Pro standardní provedení si můžete vybrat ze čtyř odstínů 
šedé. Kromě standardních barev si můžete vybrat ze široké škály dalších 
šedých odstínů.

Standard Melamin povrch
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Tmavé tóny  
Síla a praktičnost

Standardní povrch s výrazným designem? Čtyři standardní barvy v 
antracitových a černých tónech od Multiwalu zajistí, že splní přání 
výrazných barev a designu. Chcete vice možností? Vše je možné, 
připravíme Vám barevnou paletu.

MW18 - Graphite black UN91 MW18 - Black U41/6

MW18 - Anthracite U25/5MW18 - Dark grey U27/6

Standard Melamin povrch
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MW18 - Cappuccino UN410

MW18 - Cream U79/6MW18 - Magnolia U43/6

MW18 - Sahara beige U212

Přírodní tóny   
Uklidňující  
harmonie

Chcete vytvořit klidný a relaxační prostor? Potom má Multiwal k dispozici 
čtyři teplé, standardní přírodní barvy. Tímto způsobem vytvoříte 
harmonickou a příjemnou atmosféru v místnosti. Máme na výběr mnohem 
více přirozených barev. Ukážeme vám, jaké jsou možnosti.

Standard Melamin povrch
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MW18 - Burgundy UL105

MW18 - Pastel yellow UN17

MW18 - Signal red US225

MW18 - Orange UL19

Červené a  
žluté tóny  
Teplé a živé

S našimi čtyřmi výraznými barvami pastelově žluté, oranžové, vínové a 
červené barvy můžete vytvořit prostorům aktivní a silný vzhled. Vaše zeď 
najednou pozitivně zapadne do jakéhokoli prostoru.

Standard Melamin povrch
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MW18 - Crystal blue US739 MW18 - Pool blue US717

MW18 - Sky blue dark US715 MW18 - Marine U69/4

Modré tóny  
Hra s živly

Vůle, ideály, víra a důvěra v intuitivním vhledu. To jsou vlastnosti modré 
barvy. S těmito čtyřmi standardními barvami můžete vytvořit chladnou a 
expandující atmosféru, která dává inspiraci a mír; jako přinést vzduch a 
moře dovnitř.

Standard Melamin povrch
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MW18 - Avocado US07

MW18 - Yellow UN228

MW18 - Zucchini US08

MW18 - Lime US09

Zelené tóny  
Pozitivní energie

Zelená je barva rovnováhy, pozitivní energie a znamená spokojenost a 
optimismus. Čtyři standardní zelené povrchy od společnosti Multiwal 
poskytují příjemnou atmosféru například v konferenční místnosti nebo v 
hale hotelu. Čerstvý optimismus, který vytváří zelená barva, poskytne vašim 
návštěvníkům pozitivní podporu.

Standard Melamin povrch

18    Multiwal. Moved by quality
Povrch a design    19



MW18 - Odessa white oak HL1236

MW18 - Natureal beech HN3036

MW18 - Birch H4404

MW18 - Odessa light oak HL1238

Světlé tóny dřeva   
Potěšení a  
příroda

Nadčasová elegance, příjemná atmosféra a přirozený vzhled. To je to, co 
dřevěné struktury poskytují v místnosti. Čtyři standardní povrchové úpravy 
z bílého dubu, buku, přírodního dubu a břízy poskytují stěny, které přinášejí 
přirozené teplo do každé místnosti.

Standard Melamin povrch
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MW18 - Walnut HL837

MW18 - Sherwood oak HG53 MW18 - Dark cherry H47

MW18 - Wengé HN555

Teplé tóny dřeva  
Kontrast a teplo

Dnešní trendy kombinují světlo s tmavými tóny dřeva. Díky povrchu stěn v 
wenge, dubu sherwood, ořechu a tmavé třešni můžete vytvořit harmonické 
prostory. Elegantní, aniž by byl pochmurný. Luxusní vzhled těchto 
standardních dřevěných povrchů vytvoří výrazný prostor. Můžeme také 
poskytnout řešení na míru pomocí jakéhokoli druhu dřeva, které si přejete. 

Standard Melamin povrch
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Dýha 
Příroda v  
interiéru

Dřevěná dýha je tenká vrstva dřeva z kmene stromu. Strukturu a charakter 
stromu lze zdůraznit různými způsoby sesazení dýhy, čehož dosáhneme 
způsobem, jakým je proveden řez kmenem. Dvě velmi běžné techniky se 
nazývají čtvrtinový řez a korunový řez. Chcete mít těsný povrch? Poté 
zvolte čtvrtinový řez. Tato technika vytvoří těsné linie v dýze. Chcete 
překvapivé struktury? Pak zvolte korunní řez. Vzor dřeva bude 
propracovanější s květinovými vzory vytvořenými v důsledku způsobu 
řezání kulatiny. Protože kůra stromu a způsob, jakým strom roste, je 
jedinečný, můžete porovnat dýhy s otiskem prstu. Žádný strom nemá 
stejný vzor a žádná zeď nemůže být úplně stejná, když si vyberete dýhu. 
Jedinečnost přidá na charakteru celé stěně. Povrch dýhy může být ošetřen 
pomocí olejů nebo laků. Dýhu lze mořit do různých barevných odstínů. 
Dřevěné struktury ožijí uvnitř stěny panelu Multiwal.
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Stěny mohou být provedeny také v kůži

Požadujete látkový povrch? Máte možnost provedení v každé barvě a v 
různých materiálech. Dokonce dodáváme stěny s koženým povrchem, což 
dodává pocit luxusu hotelu. Většina tkanin má schopnost pohlcovat zvuk, 
čímž zlepšuje dobu dozvuku místnosti a vytváří tak přátelské a příjemné 
prostředí. Krásná stěna s látkovým vzorem vás skutečně upoutá. Chcete, 
aby látka obsahovala název a logo vaší společnosti? Žádný problém, 
možnosti jsou neomezené.

Látkový a  
kožený povrch
Luxus a pohodlí
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Co je akustika?
Akustika místnosti je velmi důležitá při vytváření správné atmosféry a 
dopadu zvuku. Zvuk hudby, strojů, telefonů, to jsou všechno zdroje zvuku, 
které se mohou ukázat jako rušivé, pokud místnost nemá dobrou akustiku. 
Materiály použité v budově mají také vliv na zvuk vznikající v každé 
místnosti. Hladké a tvrdé povrchy, jako jsou holé betonové zdi a stropy, 
odrážejí zvukové vlny zpět do místnosti s malou změnou jejich struktury. 
Tím se vytvoří ozvěna. Pokud má místnost měkké a drsné povrchy, jako 
jsou koberce na podlaze nebo látkový nábytek, zvukové vlny jsou částečně 
absorbovány měkčími materiály. Hrubé povrchy zajišťují, že se zvuková 
vlna „rozbije“ a vrací se zpět do prostoru rozptýlená v jiné formě.

Multiwal akustické stěny
Ve společnosti Multiwal najdete perfektní akustické stěny, které lze dodat 
v každém myslitelném povrchu. Tyto stěny obsahují panely, které zajišťují 
dobrou zvukovou absorbci. To je důležité, pokud jste například se spoustou 
lidí v malé místnosti. Zamyslete se například nad restaurací plnou lidí a 
vaší schopnosti vést konverzaci.

Hudba v celé své kráse
Máte společnost nebo budovu, která se specializuje na hudbu, divadlo 
nebo zvuk? Naše akustické panely jsou nezbytné pro tlumení zvuku v 
místnostech s tvrdými povrchy, například v divadlech a koncertních sálech. 
Zvuk koncertu, drama divadelního představení nebo šepot lze slyšet až do 
nejvzdálenějšího křesla v sále, pokud je akustika prostoru v pořádku. 
Multiwal může zajistit, že požadovaný zážitek bude splněn.

Akustika 
Zní jako hudba
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Použili jste někdy jako dítě zeď, jako jeden velký list papíru? V té době to 
možná nebylo oceněno; ale v práci můžete psát na stěny Multiwal. Na našich 
popisovatelných stěnách můžete psát perem; Tímto způsobem můžete při 
brainstormingu zapsat všechny své nápady přímo na mobilní stěnu. Další 
možností je magnetický povrch. Poté můžete pomocí magnetů snadno 
připevnit ke své mobilní stěně inspirativní fotografie, zprávy a další věci.

Tisk a sítotisk
Multiwal může zajistit stěnové panely potištěné vašimi oblíbenými obrazy od 
renomovaných umělců nebo s vašimi vlastními motivy. Možnosti jsou 
nekonečné. Neváhejte nás kontaktovat se svými nápady.

Napsáno na zdi
Ze stěny tabule

Magnetický povrch panelu může být jednoduše realizován
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Spolehlivé prvky   
Základ vašeho flexibilního  
pracovního prostředí
Začíná to základem
Naše stěny se skládají z různých částí, tzv. prvků. Standardní prvky jsou vyráběny z hliníkové rámové konstrukce, s vysoce  
kvalitním dřevotřískovým panelem, který je upevněn na obě strany. Můžete si také vybrat z mnoha různých materiálů panelů pro 
změnu parametrů a vlastností vašich stěn. Níže jsou uvedeny různé dostupné možnosti panelů:

MDF 
MDF alternativa dřevotřísky. V případě požadavku  
lakovaného povrchu, doporučujeme MDF.

Výplň odolná proti vlhkosti
Pracujete v prostředí s vysokou vlhkostí? Pak zvolte výplň odolnou vůči vlhkosti.  
Tento panel je k dispozici jak z dřevotřískové desky, tak MDF.

Dřevotříska 
Standardní verze. Povrch je pokryt  

materiálem dle požadavku.

Požárně odolná výplň
Můžeme také použít protipožární výplň. Důležité, pokud pracujete v prostředí s  

hořlavými materiály. Samozřejmě, že jsou standardně dodávány s našimi 30 a 60 
minutovými požárními stěnami.

Kromě těchto materiálů je možné použít mnohem vice materiálů.  
Kontaktujte nás pro nabídku šitou na míru.

Lineární
Díky jemné lineární perforaci panely 
dobře absorbují zvuk a vytváří klidné 
prostředí.

Perforace kruhová, rozložené
Kruhové díry vytvoří rovnoměrný 
vzor s vysokou úrovní absorbce 
zvuku.

Čtvercová perforace 
Čtvercová perforace vytvoří 
elegantní vzor panelu a vysokou 
úroveň absorbce zvuku.

Čtvercová, rozložené
Použitím čtvercového vzoru se 
stane panel uměleckým dílem. 
Čtvercovou perforací docílíte 
funkčního a poutavého vzhledu.

Lineární přerušovaný
Perforované panely s přerušenou 
linií vznikne krásný vzor.

Perforace kruhová, souvislé
Perforování panelů souvislých 
malých děr vytváří silný vzor panelu. 
To nejen dodává panelu elegantní 
vzhled, ale také dosahuje dobrých 
absorpčních vlastností.
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Ve společnosti Multiwal zajišťujeme nejen to, že vytváříme efektivní 
využití prostoru, ale také vytváříme ideální pracovní prostředí, se kterým 
jde ruku v ruce flexibilita a stylový vzhled. Můžete si vybrat z velkého 
množství povrchů, aby se vaše pracovní prostředí stalo „nejlepším místem 
pro práci“. Mobilní stěny s vlastním jedinečným designem nebo v některé z 
mnoha standardních barev a povrchů, které nabízíme.

V této brožuře jste viděli základní možnosti. Doufáme, že jste z našich 
produktů nadšení, stejně jako my! Sjednejte si s námi nezávaznou 
schůzku. Rádi vás navštívíme a společně vyhodnotíme možnosti, aby vaše 
pracovní prostředí bylo co nejlepší. Multiwal, posun díky kvalitě.

Naše mobilní stěny mohou být v různých barvách a materiálech. Od široké 
škály standardních melaminových a laminátových desek, až po akustické, 
popisovatelné, dýhované, zrcadlové, kovové nebo unikátní textilie. A co 
tabule, magnetická tabule nebo nástěnka? můžete si dokonce nechat 
vytisknout vlastní grafiku nebo logo. Vše je možné.

Perforace
Akustické panely jsou povrchově upraveny laminátem nebo dřevěnou 
dýhou a následně jsou perforovány, aby absorbovaly zvuk. Kolik zvuku 
absorbují, závisí na ploše povrchu stěny a zvolené perforaci. Můžeme vám 
poradit ohledně možností povrchové úpravy a perforace, které jsou k 
dispozici.

Dodavatelé povrchů
Westag & Getalit, Sareco, Formica/Unilin, Resopal,   
Egger, Durapal, Kronospan

Barvy a povrchy

Kolekce hran dýh Kolekce žaluzií Kolekce hran Melamine a HPL povrchů
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Stálá kontrola
Multiwal navrhuje a vyrábí ve vlastních závodech v Nizozemsku a Německu. Pro výrobu 
mobilních stěn Multiwal jsou používány pokročilé výrobní techniky. I po dokončení 
profesionální instalace a závěrečné inspekce zůstává společnost Multiwal zapojena do 
pravidelné kontroly a servisu týmem specializovaných techniků, doporučených k 
udržení vašich stěn v optimálním stavu.

Řízení kvality
Abychom vás ujistili o naší kvalitě, je Multiwal certifikován pro systém
řízení kvality DIN EN ISO 9001: 2015 ISO.

Platné certifikáty:
•  Vzduchová neprůzvučnost podle  

DIN EN 10140-2 / 20140-3laboratorní hodnoty 
mezinárodních zkušebních laboratoří.

•  Protipožární ochrana podle 
EN 1364-1: 1999 a EN 1634-1: 2008

•  Certifikace TÜV, vytrvalostní zkouška, konstrukční 
zkušební koule kolizní zkouška podle DIN EN 60335-1, 
DIN EN 60335-2-103 a EK5 / TA9 16-01: 2016

• FSC certifikační číslo SGSCH-COC-050184

FSC® certifikováno
FSC®, The Forest Stewardship Council®, je mezinárodní organizace založená v roce 
1993 za účelem podpory zodpovědného hospodaření s lesy. FSC® zavádí celosvětové 
standardy pro správu lesů s připojenou značkou kvality. Základem těchto norem, které 
jsou dále rozpracovány pro každou zemi nebo region, je 10 principů FSC® pro dobré 
hospodaření s lesy. Pokud vlastníci lesů dodržují standardy FSC®, může být jejich les 
certifikován. Nezávislí inspektoři sledují dodržování pravidel.

Služba BIM
BIM, Building Information Modeling, platforma digitálního architekta, která představí 
pohyblivé skládací stěny Multiwal v celkovém designu budov. Pomocí nástroje pro 
stažení na našich webových stránkách integrujte modely BIM od společnosti Multiwal 
do vašeho programu. Úvodní film vám pomůže dále.

Multiwal je mezinárodní společnost se sídlem v
Nizozemsku, výrobou v Nizozemsku a Německu a
vlastními prodejními kancelářemi ve Francii a
Anglii.

Po celém světě Multiwal radí, vyrábí a instaluje
mobilní stěny, které vytvářejí prostor. Ať už jde o
vytvoření prostoru na multifunkčních místech, v
bankách, školách, hotelech, restauracích nebo
kancelářích; Mobilní stěny Multiwal jsou
mimořádně univerzální. Nabízejí kreativní
svobodu v každém myslitelném designu. 

Služba v blízkosti
Nejlepší služba je poskytována místně.
Kromě našich vlastních prodejních kanceláří v
Nizozemsku, Německu, Francii a Anglii má
společnost Multiwal rozsáhlou prodejní síť
partnerů. Reprezentují společnost Multiwal v
mnoha různých zemích. 

Informace v této brožuře byly sestaveny s maximální péčí.

Změny technických specifikací nebo jiné informace v této

brožuře jsou vždy vyhrazeny. Naše umístění

ASSOCIATE MEMBER

Multiwal je plně 
certifikován

Celosvětový  
Servis
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www.multiwal.cz

Hlavní kancelář:
Multiwal B.V.
Kleine Beer 20
Postbus 272
2950 AG Alblasserdam
T +31 78 692 21 22
E info@multiwal.nl
I www.multiwal.nl

Multiwal SarL
124 rue Pasteur 
59370 Mons en Baroeul
T  +33 320 33 08 42
F +33 320 33 96 17
E  info@multiwal.fr
I  www.multiwal.com

Multiwal GmbH
Kleinrudestedter Straße 14
99195 Großrudestedt
T  +49 362 04 55 80
F  +49 362 04 5 58 30
E  info@multiwal.de
I www.multiwal.com

Multiwal UK Ltd
Unit B Rochdale Central 
Industrial Estate
Norman Road
OL11 4HS Rochdale
T +44 127 349 7370
E info@multiwal.co.uk
I www.multiwal.co.uk

Zastoupení pro Česko a 
Slovenskou republiku
WOODYGLASS s.r.o.
Tuřanka 1222/115
627 00 Brno
T +420 730 100 645
E info@woodyglass.cz 
I www.multiwal.cz


