
“W e vertrekken vanaf een aan-
tal basislijnen die we op
maat van onze klanten uit-

werken”, vertelt bedrijfsleider Patrick
Lingier. “Dat werken op maat behoort tot
onze basisfilosofie. De slogan van Maars is:
‘Design the way you think’. Onze aanpak
vereist wel dat we er al tijdens de behoef-
tenbepaling bij zijn.” De eigen mensen
van Maars Jansen Concepts coördineren
een project tot en met de oplevering. “De
producten komen uit de ateliers van Maars.
Voor de uitvoering doen we een beroep op
de gespecialiseerde arbeiders van de groep
Jansen en zonodig op een aantal ver-
trouwde onderaannemers.”
Wie in België voor een representatieve
onderneming werkt of er over de vloer
komt, heeft al wandsystemen van Maars
Jansen Concepts gezien. Want onder haar
klanten zijn veel grote ondernemingen en
bestuurlijke organisaties, waar zowel de
akoestische en andere eigenschappen als
de uitstraling van de kantoorwanden van
groot belang zijn. “Een belangrijk deel van
onze omzet realiseren we met het uitvoe-
ren van herinrichtingen bij bestaande klan-
ten. Want het gaat dikwijls om bedrijven
met een grote dynamiek, waar regelmatig
nieuwe werkgroepen of projectteams
samengesteld worden.” 

Basislijnen
Het basisgamma omvat drie hoofdlijnen:
MetaLine, StyleLine en InterSign. Die drie
wandsystemen worden naargelang de
behoeften van de marktevolutie regelmatig
gerestyled. De StyleLine is de meest eco-
nomische wand binnen het programma.
Het standaardsysteem ervan wordt vooral
gebruikt voor het tot stand brengen van
een eenvoudige, praktische kantoorruim-
te in een industriële omgeving. Van de
basis-StyleLine zijn diverse modellen afge-
leid. Zo is er de StyLine Variant. Een van
de speciale accessoires daarvan is de rail
bovenaan. Die leent zich uitstekend tot
het ophangen van schilderijen en andere
decoratiestukken.
Het InterSign-gamma is een wandsysteem
voor een breed toepassingsgebied. De ele-
menten kunnen ook als voorzetwanden
gebruikt worden. 
De MetaLine is een exclusief wandsysteem
voor de top van de markt. De wand-,
glas- en deurelementen in verzinkt staal en

aluminium worden door een gepatenteer-
de klikverbinding met elkaar verbonden. Ze
zijn afgewerkt met een poedercoating. In de
glaselementen is er een keuze mogelijk
tussen diverse glassoorten en diktes. De
wandpanelen worden koud tegen elkaar op
de stijlen geklemd, zodat een haarvoeg
ontstaat. Die strakke lijnen creëren een
tijdloze uitstraling en maken het gebruik
van afdekbiesjes overbodig.

Innovaties
Een van de nieuwste ontwikkelingen is
de MaarsString. De naam verwijst naar de
voeglijn, die misschien niet even sexy is als
het kledingstuk string, maar wel oogstre-
lend fijn. Voor een MaarsString kan je kie-
zen tussen diverse combinaties van glas,
staal, kunststof, textiel en, nieuw in het
Maars-assortiment, hout. De wandpane-
len bestaan uit gemelamineerde of gefi-
neerde spaanplaatpanelen met een dikte
van 12 (eventueel 19 mm).
Recent heeft Maars ook zijn deurengamma
gevoelig uitgebreid. “Tot nu toe plaatsten
we vooral stalen deuren. Het grote voordeel
van zo’n deur is de mogelijkheid om erg
korte leveringstermijnen te hanteren. Met
de nieuwe deuren breiden we de estheti-
sche en akoestische keuzemogelijkheden
uit.” De MaarsMetaldoor XL is net zo dik
als het wandsysteem waarin ze geplaatst
wordt. Zo ligt ze langs beide kanten mooi
in het wandvlak. Ze kan geleverd worden
op een hoogte naar keuze, tot drie meter.
Deze metalen deur is toepasbaar in alle
Maars-wandsystemen.

Vernuftige combinatie
In het verleden was het erg moeilijk om
geluidsabsorberende en -isolerende eigen-
schappen in dezelfde wand te combineren.
Maars is er nu toch in geslaagd een ver-
zoening tot stand te brengen. De optima-
le combinatie van isolatie en absorptie
komt tot stand door het gebruik van geper-
foreerde metalen panelen en dubbelzijdi-
ge raamkozijnen met een geperforeerde
binnenzijde. Die oplossing kreeg de naam
MaarsAcousticalSolutions mee.
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Maars, één van de
belangrijkste fabrikanten
van verplaatsbare wanden
ter wereld en Jansen
Afwerkingsbedrijf, het
grootste afwerkingsbedrijf
van België hebben de
handen in elkaar geslagen.
Dat gebeurde in de vorm
van een joint-venture onder
naam Maars Jansen
Concepts. Bedoeling is om
volledige projecten van
verplaatsbare wanden te
realiseren in België en
Luxemburg.
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[ I n r i c h t i n g  –  W a n d e n ]
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De nieuwe glazen
schuifdeuren lijken 
wel aan de wand 
te kleven.

De MaarsMetalDoor XL:
wand- en deurdikte zijn
identiek.


