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d e  h i s t o r i e  v a n  h e t  z w e v e n d  w a n d m e u b e l

Met Banz Bord kiest u voor een origineel, op maat gemaakt, 

zwevend wandmeubel met tijdloos design. Daarbij geeft de 

volledig onzichtbare wijze van ophanging een enorme 

flexibiliteit die de creatieve inbreng van u als klant alle ruimte 

geeft. Het strakke, volkomen tijdloze design van haar wand-

meubels maakt dat Banz Bord al decennia up-to-date is. 

In de loop der jaren zijn subtiele aanpassingen doorgevoerd, 

echter de ongekende kwaliteit, exclusiviteit en tijdloosheid 

van de wandmeubels van Banz Bord zijn nooit veranderd. 

Banz Bord werd in 1965 opgericht door dr. Banz uit Garmisch-

Partenkirchen in Duitsland. Dr. Banz, die uitgever van beroep 

was, stoorde zich in zijn bibliotheek buitengewoon aan 

de wandsteunen die onder de wandplanken in het zicht 

gemonteerd waren. Dit bracht hem op het idee om de wand-

planken onzichtbaar aan de muur te monteren, een idee dat 

hij verwezenlijkte door een unieke staaldrager te ontwerpen. 

Dankzij deze staaldrager konden wandplanken voortaan 

zwevend aan de muur gemonteerd worden. 

Direct na het voltooien van het prototype realiseerde dr. Banz 

zich dat dit onzichtbare ophangsysteem veel meer mogelijk-

heden had. Het idee voor een zwevend wandmeubel was 

geboren. Op het ophangsysteem werd patent aangevraagd en 

verkregen. Hierdoor konden vooraanstaande en innovatieve 

ontwerpers er in de beginjaren voor zorgen dat Banz Bord 

als eerste een geperfectioneerd, zwevend wandmeubel met 

volledig onzichtbare wijze van ophanging op de markt kon 

brengen. Kiest u voor Banz Bord, dan kiest u dus voor hét 

origineel als het gaat om zwevende wandmeubels! Vandaag 

de dag is Banz Bord ondergebracht bij Bree’s New World in 

Vlaardingen, waar u tevens het Banz Bord Experience Center 

vindt. Het Banz Bord Experience Center is dé plek voor 

deskundig advies of om inspiratie op te doen voor uw eigen 

Banz Bord meubelwand. U bent van harte welkom!

Het logo van Banz Bord 
vanaf 1965, 1990 en 2015

Een Banz Bord wandmeubel uit 1975 Prototypes van plankdrager en beugel

Garmisch-Partenkirchen, prentbriefkaart, 1967



Banz Bord Cloud is het splinternieuwe programma van 

Banz Bord. Een wandmeubel uit het Cloud-programma 

is uitermate geschikt als tv- of audiomeubel, daar het 

uitgerust kan worden met een perfect op maat 

gemaakte, high-end speakerset. Deze hypermoderne 

speakerset die exclusief voor het Banz Bord Cloud-

programma wordt geproduceerd, omvat twee twee-

weg luidsprekers die de echte concert- en bioscoop-

beleving bij u in huis brengen! De ambachtelijk en na 

zeer intensieve luisterproeven geproduceerde speakers 

geven een kraakhelder geluid op elk volume en zijn 

toepasbaar op al uw audioapparatuur (tv, cd/dvd-speler, 

tablet, computer en smartphone). Hedendaagse 

toepassingen als audio streaming, bluetooth en wifi 

worden hierbij ondersteund. De duurzame behuizing 

van de speakers wordt strak geïntegreerd in de kast en 

draden worden vakkundig weggewerkt. De voorzijde 

van een Cloud-wandmeubel wordt fraai afgewerkt met 

polariserend, akoestisch doorlatend doek. 

sublieme bastonen: ground Firing bassreflex 

Aan de onderzijde van de twee speakers zijn uit 

het zicht twee basreflexpoorten aangebracht volgens 

het zogenaamde ‘Ground Firing Bassreflex’ principe. 

Dit principe verzekert een strakke en vooral sublieme 

weergave van de echt lage tonen. Een unieke 

toepassing voor de wereld van geluid vanuit een 

wandmeubel! 

b a n z  b o r d  C l o u d

D E s I G N  O P t I E s 

Kleuren Alpine wit, greige, aqua, geel, 

 grijs, taupe, blank eiken, eiken krijt, 

 eiken basalt, noten

Reflecties satijn, hoogglans

Breedtes 27, 35, 50, 100, 150, 200, 250 cm

Materialen MDF, aluminium, speakerdoek

Extra’s Hepta luidsprekers, tv-zuil

150 cm

100 cm

35 cm

150 cm 100 cm

35 cm35 cm27 cm35 cm



Voor de ontwikkeling van Banz Bord Cloud, het nieuwe design 

tv-wandmeubelprogramma dat (nog) specifieker aansluit bij 

de gedigitaliseerde leefomgeving van de hedendaagse 

consument, zocht Banz Bord een partner die deze lijn 

tv-wandmeubels van hifi geluidsweergave kon voorzien. 

Een vereiste hierbij was, dat het geluid moest aansluiten 

bij de kwaliteit en het originele ontwerp waar Banz Bord voor 

staat. Die partner werd gevonden in Hepta Design Audio, 

een oer-Nederlands bedrijf uit 1955 dat 21ste-eeuwse, 

high-end geluidsweergave combineert met traditioneel 

meubelmakersvakmanschap. Bij Hepta Design Audio wordt 

elk nieuw ontwerp net zo lang getest, gecorrigeerd en 

bijgeschaafd, tot het hoogst haalbare voor een specifieke 

luidspreker-filter-kast-combinatie is bereikt. Een omslachtige 

werkwijze, die steeds weer tot prachtige resultaten leidt en 

die consequent wordt gevolgd. Dit maakt dat Hepta luid-

sprekers bekend staan om hun evenwichtige klankkarakter en 

hun waarachtige muzikaliteit. Reclametaal? Ervaar het Hepta 

geluid zelf in het Banz Bord Experience Center!

b a n z  b o r d  e n  h e p t a  d e s i g n  a u d i o

50 cm 50 cm150 cm

35 cm





Een design wandmeubel uit het Banz Bord Bèta programma is 

uitermate geschikt voor diegenen die houden van wat meer 

rondingen aan hun wandmeubel. De elegante, afgeronde 

contouren van de zwevende wandmeubels in dit programma 

maken Banz Bord Bèta een tijdloze smaakmaker binnen 

Banz Bord. Alle wandkasten in het Bèta programma hebben 

afgeronde fronten, waar alle wandplanken een afgeronde 

voorzijde bevatten. 

h e t  b è t a  p r o g r a m m a

D E s I G N  O P t I E s 

Kleuren Alpine wit, greige, aqua,geel, 

 grijs, taupe, blank eiken, eiken krijt,

 eiken basalt, noten

Reflecties satijn, hoogglans

Breedtes 27, 35, 50, 100, 150, 200, 250 cm

Materialen MDF

max.
278 cm

75 cm

50 cm

90 cm

100 cm 150 cm 50 cm 50 cm



Met het Banz Bord Alpha programma kiest u voor een strak 

en zakelijk design wandmeubel, dat bijdraagt aan een rustig 

en sfeervol interieur. Karakteristiek voor een Banz Bord Alpha 

wandmeubel zijn de strakke, rechte contouren van de wand-

kasten, de vlakke fronten en rechte wand- en verbindings-

planken. Een zwevend wandmeubel uit het Alpha programma 

is tevens uit te rusten met een in het oog springende, 

elektrische sfeerhaard.

h e t  a l p h a  p r o g r a m m a

D E s I G N  O P t I E s 

Kleuren Alpine wit, greige, aqua, geel, 

 grijs, taupe, blank eiken, eiken krijt,

 eiken basalt, noten

Reflecties satijn, hoogglans

Breedtes 27, 35, 50, 100, 150, 200, 250 cm

Materialen MDF

150 cm

32 cm

27 cm

150 cm 75 cm 100 cm



Kleuren kiezen voor uw wandmeubel is een feest! Naast een 

aantal standaard lakkleuren, kan er worden gekozen voor een 

kleur uit de RAL- of sikkenswaaier, wat in totaal zo’n 1.500 

lakkleuren mogelijk maakt! Daarnaast beschikt Banz Bord over 

een brede, zorgvuldig uitgekozen selectie van de mooiste 

fineersoorten, welke al of niet afgewerkt kunnen worden met 

gepigmenteerde lak. Vanzelfsprekend kunt u bij Banz Bord 

ook alle kleuren en uitvoeringen naar hartelust combineren. 

U bepaalt! 

h e t  a l p h a  p r o g r a m m a

75 cm

50 cm

90 cm

200 cm 50 cm 75 cm

max.
278 cm



Elk wandmeubel van Banz Bord kan op fraaie wijze afgewerkt 

worden met sfeervolle, dimbare halogeen of LED verlichting. 

Deze verlichting kan vrijwel op elke gewenste plaats worden 

toegevoegd, onzichtbaar ingebouwd in kastrompen en wand-

planken. 

h e t  a l p h a  p r o g r a m m a

40 cm

50 cm

100 cm30 cm 30 cm 200 cm

max.
278 cm



Een iets meer in het oog springend design wandmeubel 

creëert u vanuit het Alpha Plus programma. Het Alpha Plus 

programma bevat eveneens rechte contouren, maar met 

fronten van gecoat glas of fineer in een strakke aluminium 

omlijsting trekt een Alpha Plus wandmeubel iets meer de 

aandacht. tevens worden de wand- en verbindingsplanken 

aan de voorzijde voorzien van een sierlijke aluminium strip. 

Met haar strakke, sierlijke design is een Alpha Plus wand-

meubel dan ook erg populair als tv-wandmeubel.

h e t  a l p h a  p l u s  p r o g r a m m a

D E s I G N  O P t I E s 

Kleuren Alpine wit, greige, aqua, geel, 

 grijs, taupe, blank eiken, eiken krijt,

 eiken basalt, noten 

Reflecties satijn, hoogglans

Breedtes 27, 35, 50, 100, 150, 200, 250 cm

Materialen MDF, aluminium

50 cm

27 cm

200 cm 25 cm

50 cm

100 cm

max.
278 cm



m a a t w e r k  v a n  p r o d u C t i e  t o t  m o n t a g e

Met een wandmeubel van Banz Bord haalt u een hoog-

waardig kwaliteitsproduct in huis waaraan de grootste zorg is 

besteed, van productie tot montage aan de wand. 

De productie van uw Banz Bord wandmeubel vindt plaats op 

Nederlandse bodem. De meest geavanceerde machines en 

productietechnieken worden gebruikt om u een topkwaliteit 

wandmeubel te garanderen waar u tot in lengte van jaren van 

kunt genieten. De grote flexibiliteit van het productieproces 

maakt dat er voor elke denkbare situatie een individueel 

wandmeubel gecreëerd kan worden waarmee de ruimte in 

uw huis optimaal wordt benut. Individualiteit wil zeggen 

maatwerk in kleur, maatvoering en afwerking. 

Banz Bord heeft een aantal sfeervolle kleuren voor u 

geselecteerd, maar u kunt ook kiezen voor een eigen 

wenskleur. Daarnaast kunt u kiezen uit diverse fineersoorten: 

noten, blank eiken, eiken krijt en eiken basalt. 

En ten slotte wordt uw wandmeubel gemonteerd 

door zorgvuldig opgeleide en ervaren meubelmakers. 

De montagekosten zijn bij de prijs inbegrepen.



Het Banz Bord Experience Center is de nieuwe showroom van 

Banz Bord aan de Kotterstraat 8 in Vlaardingen en dé plek om 

inspiratie op te doen voor uw Banz Bord wandmeubel. 

Hier wordt een brede selectie design wandmeubels getoond 

in de meest uiteenlopende samenstellingen, lakkleuren en 

fineersoorten. tevens is een tweetal Cloud-wandmeubels in 

het Experience Center uitgerust met de high-end speakerset 

van Hepta, zodat u het hifi Hepta geluid zelf kunt komen 

ervaren! 

Het Banz Bord Experience Center is iedere zaterdag van 

10.00 tot 16.00 uur voor u geopend. Voor een bezoek aan 

ons Experience Center op andere dagen van de week kunt 

u een afspraak maken via ons hoofdkantoor in Vlaardingen, 

telefoon 010 – 460 36 59 (b.g.g. 06 - 53 29 63 14). 

Het Experience Center is bereikbaar met de trein, vanaf 

station Vlaardingen West, en met de REt buslijn 56, halte 

station Vlaardingen West.

h e t  b a n z  b o r d  e x p e r i e n C e  C e n t e r
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banz bord experience Center

Kotterstraat 8   

3133 KW Vlaardingen   

the Netherlands

T: +31 (0)10 460 36 59

F: +31 (0)10 248 90 07   

E: info@banzbord.nl   

I: www.banzbord.nl
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