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Klikken, klaar, 
schilderen 
maar

De panelen van Walls2Paint zijn 
eenvoudig met één klik aan elkaar 
te verbinden.

Walls2Paint; uw voordelen op een rij:

 Supersnel een strakke wand
 Handig en snel kliksysteem
 Volledige keuzevrijheid in afwerking
 Direct overschilderbaar zonder primer
 Schone opbouw zonder stof en afval
 Uitermate geschikt voor chaletbouw, unitbouw & prefab
 Ruimte snel weer gebruiksklaar

Walls2Paint is een product van RET Bouwproducten, het vertrouwde adres voor al uw bouwmaterialen. 

Heeft u vragen over Walls2Paint of over een van onze andere producten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Dikte Breedte Lengte
12 620 2390
12 620 2600
12 620 3000

Specifi caties Walls2Paint

Basismateriaal: Spaanplaat P4 (NS-EN 312)

Toplaag: Dampdichte overschilderbare folie

Kwaliteit: Densiteit basismateriaal 715 kg/m³

Dikte: 12 mm

Afmetingen wand: 2390 mm, 2600 mm of 3000 mm lang 
en 620 mm breed

Verlijming: Interieur

Randen wand: Tweezijdige klikverbinding

Productcertifi caat: CE en E1

Milieucertifi caat: PEFC™

schilderen 
Razendsnel en stofvrij naadloze wanden opzetten
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Walls2Paint is een nieuw en innovatief wandpanelen systeem 

waarmee u snel, en zonder veel handelingen, binnenmuren 

verfraait of grote ruimtes opdeelt. Ideaal voor bijvoorbeeld 

renovatie, nieuwbouw of utiliteitsbouw.

U bespaart tijd en geld
Het opbouwen van een wand met Walls2Paint gaat razendsnel.

Tijdens het proces zijn maar weinig werkzaamheden nodig. 

Dankzij een slim ontwerp klikt u de panelen eenvoudig aan 

elkaar. Het plaatmateriaal is bovendien erg licht en makkelijk 

in te korten. Door de snelheid van werken bespaart u veel tijd 

en daarmee geld. Binnen een paar uur is de ruimte 

weer gebruiksklaar. En kunt u in hetzelfde vertrek 

desgewenst al verder met de volgende klus.

Schoon werken met Walls2Paint
Bijkomend voordeel van werken met Walls2Paint is 

dat het maar weinig afval en stof geeft. U krijgt

hetzelfde strakke resultaat als bij gips, maar u hoeft 

niet af te plakken, te stuken, op te ruimen of schoon

te maken. Ook dat scheelt tijd en zorgt dat u sneller

weer verder kunt.

Wilt u snel en stofvrij strakke, naadloze wanden 
opzetten? En wilt u daarbij volledige keuzevrijheid 
in de manier van afwerken? Dan is Walls2Paint hét 
systeem voor uw project.

Walls2Paint is een systeem dat bestaat uit 

wandpanelen, die u snel rechtstreeks op 

een regelwerk bevestigt en lijstwerk waarmee

u de hoeken en randen netjes afwerkt. 

Dankzij het ingenieus ontwerp klikt u de 

panelen vrijwel naadloos aan elkaar. 

De panelen zijn aan de voorzijde voorzien

van een speciale dampdichte overschilderbare 

folie. Het eindresultaat is een gladde onder-

grond, die u zonder aanbrengen van primer 

direct kunt overschilderen. Wat Walls2Paint

echt uniek maakt, is dat u volledig vrij bent 

om zelf de afwerking te kiezen.

Hoe werkt 
Walls2Paint?

Ontbreekt nog

Maak een waterpas regelwerk.

Begin met het plaatsen van het 
eerste paneel vanuit een hoek. 

Plaats de rest van de panelen.

Schilder de wand in iedere 
gewenste kleur.

Het 4 stappen systeem 
van  Walls2Paint
1

2

3

4

Walls2Paint
De klikbare wandpanelen die altijd 
goed uit de verf komen!

“ Razendsnel en stofvrij 
               naadloze wanden opzetten”

Direct overschilderbaar zonder primer.
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