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The wall that
                pays off

Wist je dat er jaarlijks maar liefst 300 miljard 
euro aan wanden wordt weggegooid? Da’s 
niet alleen een enorme verspilling van geld en 
grondstoffen, maar ook nog eens nefast voor 
onze huidige klimaat- en geopolitieke situatie. 
Hoog tijd dus om samen actie te ondernemen. 
Bij JUUNOO zien we het daarom als onze 
morele plicht om de bouwmarkt volledig heruit 
te vinden. Elk product dat vandaag op de markt 
wordt gezet, moet ontwikkeld worden met het 
oog op terugname en hergebruik. Het moet 
met andere woorden circulair zijn. 

En da’s exact wat wij bij JUUNOO doen. We 
ontwikkelden een herbruikbare binnenwand die 
op het einde van zijn leven niet gesloopt, maar 
gedemonteerd en hergebruikt kan worden. Een 
wall that pays off zeg maar, want onze wanden 
leveren op het einde van hun leven namelijk 
geld op in plaats van dat ze geld kosten. Om 
te vermijden dat onze modules alsnog op 
het containerpark belanden, werken we bij 
JUUNOO met een cashbackgarantie. Kan je 
jouw wanden dus echt niet meer gebruiken? 
Dan kopen wij ze met veel plezier van je terug! 
Zo krijgen ze meteen een tweede leven.

“Papa, je wist 
ervan. Wat 

heb je eraan 
gedaan?”

In 2017 besloot Chris Van de 
Voorde dat het tijd was voor een 
ommekeer. Hij besefte dat als we 
écht iets wilen bereiken, we het 
groots moeten aanpakken. En dus 
richtte hij JUUNOO op. Voor Chris 
is de grote drijfveer om het elke 
dag opnieuw te doen zijn kinderen 
Juul en Noor, die trouwens ook 
de inspiratie waren voor onze 
bedrijfsnaam.

“Als je naar de klimaatcrisis kijkt, kun je twee dingen 
doen. Of je haalt je schouders op, of je doet er iets aan. 
Ik ben JUUNOO gestart zodat ik later niet aan mijn 
kinderen moet vertellen dat ik niets ondernomen heb. 
Ik wil hen later namelijk recht in de ogen kunnen kijken 
wanneer ze me vragen naar de klimaatcrisis en wat ik 
eraan gedaan heb. Mijn ultieme principe? Dat ik mijn 
kinderen een betere wereld kan geven dan de wereld 
waarin ik vandaag zelf leef.” 

... het staal dat we gebruiken 
voor onze modules uit minstens 
40% gerecycleerde grondstoffen 
bestaat en dat onze decorplaten 
gemaakt zijn uit meer dan 85% 
gerecycleerd hout?

Wist je dat...
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Faster than the 
speed of light*

Onze JUUNOO-wanden plaats je maar liefst 7 keer 7 keer 
snellersneller dan een traditionele scheidingswand. Door 
ons innovatieve en gepatenteerde systeem klikken 
onze wanden namelijk aan een topsnelheid in 
elkaar. En wat je snel in elkaar klikt, kan je ook weer 
snel demonteren. Zo kan je de wanden later ook nog 
op een andere plek plaatsen. 

We hebben het kliksysteem trouwens op zo’n 
manier ontworpen, dat je maar één vakmanéén vakman 
nodig hebt om jouw nieuwe scheidingswanden 
te plaatsen. Onze wanden klikken zo eenvoudig in 
elkaar, dat het zelfs geen specialist hoeft te zijn. Zo 
bespaar je meteen ook op plaatsingskosten. 

*Oké, da’s overdreven. Maar wel 7 keer sneller  
dan traditionele wanden. En dat is ook snel, hé?
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Hey good  
lookin’, what  
you got cookin’?

Een JUUNOO-wand, da’s een wand die past in élk 
interieur. Wil je graag een tijdloze witte wand? 
Hou je wel van een gedurfde  print op de muur? 
Of breng je graag de natuur binnen met een van 
onze duurzame houtafwerkingen? Dankzij de vele 
afwerkingsmogelijkhedenafwerkingsmogelijkheden kan je jouw wanden 
volledig aanpassen aan jouw unieke stijl. 

En omdat we weten dat het ‘m in de details zit, 
ontwikkelden we een systeem dat naadloos in 
elkaar klikt. Dat ziet er niet alleen mooi uit, het 
verhoogt ook nog eens het akoestische comfortakoestische comfort. 
Zo hoef je je geen zorgen te maken over jouw 
collega die nét iets te luid aan het bellen is of je 
baas die weer eens luidop brainstormt.

Hotel Astoria
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It’s the circle 
of life, and it 
moves us all

Een JUUNOO-wand kan je eindeloos plaatseneindeloos plaatsen en 
verplaatsen. Da’s niet alleen duurzaam, het zorgt er 
ook voor dat elke ruimte mee kan evolueren met 
wat jij op dat moment nodig hebt. Want wat je 
vandaag kiest, houdt het liefst ook nog over enkele 
jaren stand. JUUNOO maakt ecologisch logisch.

Trouwens, JUUNOO-wanden mogen dan wel 
duurzaam zijn, we beloven je dat ze niet duurderniet duurder  
zijn. De investeringskost van een JUUNOO-wand is 
namelijk niet hoger dan die van een klassieke wand. 
Onze wanden zijn dus niet alleen goed voor de 
planeet, maar ook voor je portefeuille! 

Cotton Park

... je JUUNOO-wanden die 
vastgeschroefd werden tot wel 
10 keer kan hergebruiken en dat 
je onze wanden met JUUNOO 
Blue Tape tot wel 30 keer kunt 
hergebruiken zonder stevigheid 
te verliezen?

Wist je dat...
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Keep the body, 
change the skin

Ons JUUNOO-systeem bestaat uit stalen modules 
(of body) waarop een eindafwerking (of skin) 
wordt bevestigd. Al onze modules zijn in de hoogte 
verstelbaar tot wel 5,5 meter. Zo heb je geen snij- of 
materiaalverlies, ook niet wanneer je de modules 
bij een volgend project opnieuw wilt gebruiken. 
Ruil je dus dat herenhuis met hoge plafonds in 
voor een nieuwbouwkantoor met lage plafonds? 
Dan pas je de modules eenvoudig aan. 

Na het plaatsen van de body kan je kiezen uit 
verschillende skins en accessoires om jouw wand 
af te werken. Kies uit afgewerkte decorpanelen, 
schilderbare klikpanelen of herbruikbare 
gipskartonplaten. Liever glas? Dat kan! Dankzij het 
slimme ontwerp scoren al onze wanden zeer hoog 
op vlak van brandveiligheid, stabiliteit en akoestiek. 
Voor de finishing touch werk je jouw wand af met 
een mooie plint of een stijlvolle hoekafwerking.

Onze afwerkingspanelen 
bevestig je snel met de 
herbruikbare JUUNOO Blue 
Tape. Zo beschadig je de wand 
niet en kan je de panelen 
nadien makkelijk losmaken 
om ergens anders op te zetten. 

I’m blue da ba 
dee da ba di

Befimmo

Bye bye 
keuzestress!

Bij de meeste wandsystemen mag je vaak maar 
één keer kiezen. Wil je later iets anders, dan zit er 
meestal niets anders op dan de muur af te breken 
en opnieuw te beginnen. Bij JUUNOO hoef je 
gelukkig niet te kiezen. Dankzij ons gepatenteerd 
kliksysteem kan je de wanden namelijk eenvoudig 
demonteren. Wil je vandaag een stijlvolle zwarte 
muur en zwicht je volgend jaar voor de schoonheid 
van hout? Geen probleem! Jouw vakman klikt de 
wand eenvoudig los en installeert jouw nieuwe 
afwerking in minder dan een dag.
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Let’s shine some light

In onze modules zijn vierkante 
openingen van 40x40 mm voorzien. 
Doorheen de openingen kan je 
eenvoudig kabels binnentrekken vanuit 
een technische vloer of vals plafond. 
Verlichting of stopcontacten nodig in 
jouw wanden? We’ve got you covered.

Ons systeem voldoet 
aan de Europese norm 
zoals beschreven in 
de ETAG 003 of zoals 
beschreven door het 
WTCB in de TV 233 
Lichte binnenwanden.

Safety first

Onze modules zien er net hetzelfde uit als 
een klassieke metal stud, met dát verschil 
dat je JUUNOO-modules kunt hergebruiken, 
ook wanneer de hoogte in je ruimte zou 
veranderen. 

Handig en compact

Het systeem bestaat uit een combinatie 
van I-modules (om het grootste deel van 
de wand op te vullen), C-modules (om te 
starten en te stoppen) en D-modules (voor 
de deuren). Alle modules zijn inklapbaar en 
compact, perfect dus om op te bergen of te 
transporteren. 

Dankzij hun telescopische karakter hoef je 
ze trouwens niet meer zelf te knippen. Dat 
spaart heel wat werk uit. Onze modules 
worden steeds voorzien van de handige 
JUUNOO Blue Tape, waardoor het plaatsen 
van panelen in no time gebeurt. 

Sterk als staal

Onze stalen modules hebben een minimale 
wanddikte van 0,8 mm. Daardoor zijn ze 
sterker én makkelijk te hergebruiken. Op 
het einde van hun levensduur zijn ze 100% 
recycleerbaar.

Alle structuren sluiten naadloos aan op 
andere draagstructuren, zoals hout of staal. 
Zo kan je volledig op maat werken en kan 
je de originele kenmerken van je gebouw 
bewaren.  

Hello from 
the inside
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Amandis

decorklikpanelen

schilderbare panelen

What’s 
your flavor?

Omdat elk kantoor en elke ruimte zijn eigen karakter 
heeft, zien we dat ook graag weerspiegeld in het 
interieur. Daarom kan je bij ons kiezen uit een ruim 
assortiment aan afwerkingen en accessoires om 
jouw wand écht uniek te maken.

Schilderen en behangen

Vind je het fijn om af en toe een ander kleurtje op 
de muur te zetten? Kies dan voor onze schilderbare 
klikpanelen of gipskartonplaten. Onze klikpanelen 
zijn speciaal behandeld zodat je ze kunt schilderen 
en behangen. 

Stijlvolle decorpanelen

Wil je net dat tikkeltje meer? Dan kies je voor onze 
decorklikpanelen. Deze gemelamineerde panelen 
zijn gemaakt uit 100% circulair hout en toveren jouw 
ruimte om in een stijlvolle plek. Benieuwd naar de 
mogelijkheden? Met 137 decors zit er altijd wel eentje 
tussen die past!

The finishing touch

Om jouw spiksplinternieuwe wand helemaal 
af te maken, kan je kiezen uit heel wat stijlvolle 
accessoires. Kies  je voor een tijdloze MDF-plint of 
eerder voor strak aluminium? Ook de buiten- en 
binnenhoeken kan je naar eigen smaak afwerken. 
Zo krijgt jouw JUUNOO-wand die unieke touch die 
perfect past binnen de stijl van jouw kantoor. 

Meer voorbeelden en inspiratie  
vind je op www.juunoo.com/cases.

http://www.juunoo.com/cases
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It’s oh so quiet
Al onze schilderbare en 
decorklikpanelen bestaan in 
een BaseClick-, AcouClick- en 
SilentClick-versie. Hoe stiller je de 
ruimte wilt maken, hoe hoger de 
akoestische waarden van je paneel 
zullen zijn. Aan jou de keuze!

Decorpanelen

025 CST
Front White

025 W03
Front White

113 W06
Elegant Black

625 CST
Silicon

H163 BST
Flakewood White

H450 V9A
Heritage Oak  
Light Patina

H588 V8A
Royal Oak Vanille

H784 W06
Robinson Oak 
Light Natural

U127 CST
Dune Beige

U147 CST
Seashell

H915 V2A
Master Oak  
Light Natural

NEW

H914 V2A
Master Oak 
Double Fumed

NEW

H912 V2A
Master Oak Brown

NEW

CWE28 V21
Everest White CC

NEW
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Light it up
Een glazen scheidingswand is de perfecte 
oplossing om jouw kantoor op een snelle 
en functionele manier in te delen. Met een 
glazen kantoorwand creëer je snel lichtrijke 
ruimtes waar werknemers geconcentreerd 
kunnen werken, zonder het contact met hun 
collega’s te verliezen.

Toch is een glazen wand niet alleen 
maar mooi om naar te kijken. Dankzij 
onze akoestische glaswanden wordt 
omgevingsgeluid gedempt en verhoogt de 
concentratie van jou en je medewerkers. Zo 
kan jij in alle discretie vergaderen en word je 
niet gestoord tijdens je werk of meetings.  

Dankzij de vele afwerkingsmogelijkheden, 
passen onze glaswanden perfect bij de 
stijl van je kantoor. Wil je toch nog wat 
meer privacy? Onze wanden combineer je 
eenvoudig met een volle kantoorwand.

Wist je dat...
de extra absorptie in ons 
glas tot wel 5dB extra 
geluidsisolatie geeft ten 
opzichte van systemen die 
dat niet hebben? 

Een glazen JUUNOO-wand bestaat zowel in 
enkel als in dubbel glas. Voor het glasprofiel 
kies je voor zwarte of witte poederlak of 
voor een geanodiseerd glasprofiel. Voor ons 
circulair glas heb je trouwens geen silicone 
nodig. Zo heb je altijd een strak resultaat!
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Did you ever 
think inside 
the box? 

Wij bij JUUNOO alleszins wel! Want met 
onze Probox jaag je de productiviteit op 
kantoor meteen de hoogte in. Een Probox 
staat er al in 1 dag, zonder stof, lawaai of 
beschadiging aan de bestaande ruimte. 
Bovendien is hij makkelijk te plaatsen en 
te verplaatsen, én kent hij een stijlvolle en 
naadloze afwerking. 

Even geen nood meer aan een afgesloten 
werkruimte? Je kan de wanden van 
de Probox zo weer inschakelen als 
scheidingswanden. Zo evolueert de 
indeling van je kantoor mee met je bedrijf.

Cobras

Uno, dos, tres
Onze Probox kan je bestellen 
in verschillende uitvoeringen, 
afhankelijk van jouw noden. 
Hij is verkrijgbaar voor 1, 2 
of 4 personen, of je kan ‘m 
ook helemaal op maat laten 
ontwerpen. De keuze is aan jou!



INFO@JUUNOO.COM 
WWW.JUUNOO.COM

JUUNOO NV
Blokkestraat 51
B-8550 Zwevegem
+32 (0)56 44 18 90


