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Spijker ontwerpt, levert en
monteert mobiele wanden door

heel Nederland sinds 1965. 
 

Wij bieden verschillende verplaatsbare wanden
aan met zeer diverse afwerkingen en

eigenschappen.
 

Elke mobiele wand is uniek, want elke ruimte is
anders. Alles wordt op maat gemaakt, hierdoor

bieden wij voor elke ruimte een passende
oplossing.



GLASWAND SCALA

Minimale paneelbreedte: 650 mm
Maximale paneelbreedte: 1250 mm
Maximale paneelhoogte: 3200 mm
Vergrendeling in de vloer voor stabiliteit.

PANELEN

DEUREN EN RAMEN
Toegangsdeur
Vloerbussen

UITERLIJK
Foliebeplakking
Fotoprint
Diverse glasmogelijkheden
Slank profiel

RAILS EN OPHANGING
Montage met ophangconstructie
Plafondoplegprofielen
Railtype 2-punts hoogte: 103 mm
Rail: standaard aluminium geanodiseerd of gemoffeld in RAL 9010
verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
Verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b.  RAL kleur
Diverse parkeermogelijkheden

GELUIDSISOLATIE
Geluidsdempend: 33, 37 of 38 dB
Ophangconstructie: dezelfde isolatiewaarde als de wand



ELEGANT MET SCALA
AAN MOGELIJKHEDEN

De glaswand Scala is verplaatsbaar, je kunt de wand eenvoudig openen en
sluiten. Door het slanke frame en de akoestische panelen creëer je een
rustige, aparte plek die alsnog in contact staat met de ruimte daarbuiten.

SCALA is onze functioneel veelzijdige glazen binnenwand met diverse
afwerkingsmogelijkheden.  De wand is uitermate geschikt voor
zorginstellingen, kantoren, onderwijs- en horecagelegenheden. 

De focus ligt vooral op flexibiliteit en openheid met 
een lange levensduur. De mobiele glaswand is 
geluidsisolerend tot wel 38 dB, zeer uitzonderlijk 
voor dit slank model. De wand neemt weinig ruimte 
in beslag. Scala is een stijlvolle glaswand waarmee 
je ruimtes kunt opdelen en tegelijkertijd licht en 
openheid kunt behouden.

De glaswand is een fijn afgewerkte wand met een scala 
aan mogelijkheden. Keuze uit verschillende soorten 
handvaten, vloersloten en zes verschillende 
glasopties (o.a. privacyglas). Het glas kun je ook etsen, 
zandstralen en voorzien van foliebeplakking. 

Naast het sierlijke pasvorm is er extra aandacht besteed aan het
bedieningsgemak. Dankzij de slanke parkering en gelagerde wielstellen,
eenvoudig door één persoon te verplaatsen.

Huiscollectie 



DÉ MOBIELE WANDEN
SPECIALIST VAN NEDERLAND



Geef in twee minuten 
aan waar je mobiele 
wand aan moet 
voldoen.

BINNEN 48 UUR EEN
OFFERTE

Scan de QR-code

WWW.PANEELWANDEN.COM
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