
BOB·in® staat voor Bestemmings Onafhankelijk Bouwen.  

Dit is mogelijk door het creëren van prefab leidingruimte 

in de binnenwanden voor elektra en domotica, met als 

doel een duurzaam en levensloopbestendig gebouw.

MasterWall is een Totaal Wand 

Concept voor het bouwen en 

 afwerken van massieve, niet dragende 

scheidingswanden in de utiliteits- en 

woningbouw. 

De mooiste innovaties ontstaan uit 

frustratie en zo ook BOB·in®. Perfect 

afgewerkte wanden worden kapot 

gefreesd voor het aanbrengen van de 

infrastructuur. Om dit te voorkomen 

leveren wij nu prefab leidingruimte in 

de wand. 

BOB·in® is ontwikkeld door  MasterWall 

in samenwerking met Hager, specialist 

en fabrikant in kanaalplintsystemen.

De voordelen zijn enorm voor alle 

deelnemers aan het bouwproces:

■ opdrachtgever

■ architect

■ aannemer

■ afbouwer/wandenbouwer

■ installateur

■ eindgebruiker

BOB·in® kent alleen winnaars!

wensen eenvoudig aangebracht  

en eventueel uitgebreid worden. 

MasterWall wanden met BOB·in® 

inside leveren een grote bijdrage  

aan het concept ‘duurzaam bouwen’.

Bestemmings Onafhankelijk Bouwen 

= maatwerk achteraf.

Opdrachtgever

De eigenaar kan met BOB·in®  

grote besparingen realiseren op  

de  ex ploitatie van zijn gebouw. 

BOB·in® geeft een directe besparing 

op de installatie- en energiekosten 

door alleen aan te leggen wat  nood- 

 zakelijk is. Later kunnen indivi duele 

BOB·in®
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MasterWall presenteert de innovatie: BOB·in®

blokken wanden afbouw BOB·in® doorvoeringen

 de winst is voor u!



Architect

De architect heeft door het toepassen 

van BOB·in® volledige vrijheid in het 

ontwerp. Hij kan duurzaam bouwen, 

want er worden geen pvc buizen meer 

toegepast. De wanden blijven vrij van 

leidingen, zodat de eindgebruiker alles 

overal kan plaatsen en ophangen.  

Alle type installaties kunnen worden 

toegepast nadat de wanden zijn 

afge werkt. Het resultaat is een 

onzicht bare, altijd bereikbare 

 bekabeling in kantoor en woning.

Aannemer

De voordelen voor de aannemer zijn 

groot door de ontvlechting van het 

bouwproces. De elektrische installatie 

verdwijnt grotendeels uit de ruw-

bouw planning. Hierdoor ontstaat  

een efficiënter bouwproces met een 

besparing van meer dan 25% op 

arbeid en materiaal. BOB·in® is 

optimale vrijheid van bouwen en 

installeren.

Afbouwer/Wandenbouwer

Door toepassing van BOB·in® kan de 

wandenbouwer alle wanden eerder in 

het bouwproces bouwen en ze in één 

arbeidsgang plaatsen en afwerken. 

Frezen is geheel overbodig. BOB·in® 

bespaart op tijd, materiaal en afval.  

De installaties worden aangebracht 

nadat de wanden zijn afgewerkt.

Installateur

De ontvlechting van het bouwproces 

houdt in dat de elektra-installatie 

wordt ontkoppeld van het ruwbouw 

proces. Hierdoor bespaart de installa-

teur tijd en materiaal. De installatie 

kan in een ééngangsmontage aan-

gebracht worden, onafhankelijk van 

de planning van de bouwer.  

Het aftekenen, frezen en aanbrengen 

van pvc-buizen is niet meer nodig.  

De installatie is volledig bereikbaar  

en data- en elektraleidingen zijn 

gemakkelijk te scheiden. 

De bekabeling kan standaard uit-

gevoerd worden. Voor de toekomst 

ligt de oplossing in stekkerbare- en 

vlakkeband bekabeling. De installatie 

wordt vlak voor de oplevering samen 

met de kopers wensen aangebracht.  

Ook de laatste koper heeft ‘eerste 

keus’. BOB·in® biedt maximale vrijheid 

in installeren en bewonerswensen.

Eindgebruiker

De eindgebruiker is uit eindelijk de 

grote winnaar door het verkrijgen  

van een levensloop bestendig gebouw. 

Maximale keuze vrijheid tot en zelfs  

na de oplevering. Er komen geen 

leidingen in de wand zodat de eind-

gebruiker alles overal kan plaatsen  

en ophangen. 

Het leidingkanaal kan afgedekt 

worden met elk type plint, is kind-

vriendelijk weggewerkt en is altijd 

bereikbaar voor aanpassingen.

BOB·in® is levensloopbestendig 

bouwen waarbij ook alle vormen  

van domotica achteraf zonder  

hak- en breekwerk kunnen worden 

aangebracht.

BOB·in® biedt u maximale vrijheid in 

bouwen, afwerken en installeren. ■  

■  Kimblok op maat: minder zaagverlies en kan geleverd worden met BOB·in®.

BOB·in®

MasterWall Totaal Wand Concept 


