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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.



PANELEN
Minimale paneelbreedte: 610 mm
Maximale paneelbreedte: 1.250 mm
Maximale paneelhoogte: 5.200 mm
Dikte ter plekke van profielen: 40 mm
Vergrendeling in de vloer voor stabiliteit.
Diverse afdichtingen horizontaal en verticaal.

DEUREN EN RAMEN
Toegangsdeur
Vloerbussen

UITERLIJK
Foliebeplakking
Fotoprint
Diverse glasmogelijkheden
Slank profiel

RAILS EN OPHANGING

GLASWAND SPIRIT

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



TRANSPARANTIE TEN TOP

Glaswand Spirit is onze zeer dunne en niet geïsoleerde mobiele glaswand. De
Spirit heeft een elegante en stijlvolle uitstraling in elke ruimte. Het slanke
design laat maximaal licht behouden en garandeert een open sfeer, in een
afgesloten ruimte. 

Spirit is onze optische glazen scheidingswand. Het glas kan op meerdere
manieren worden afgewerkt zoals bijvoorbeeld etsen, zandstralen of
foliebeplakking. Dit stelt je in staat om een beweegbare binnenwand van
uitzonderlijke klasse samen te stellen.

Naast de fraaie vormgeving is ook extra aandacht besteed aan het
bedieningsgemak. Spirit is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in
een hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Door de enkele
vloerpotten in de vloer staat de wand stabiel.

Wanneer de wand geparkeerd is neemt deze weinig ruimte in beslag, zeer 
geschikt voor kleine oppervlakken. Deze glaswand bestaat uit een paneel van
glas van 10mm dik welke aan de boven- en onderzijde is voorzien van een
slank aluminium profiel van ca. 100mm hoog. Deze is middels twee
gelagerde wielstellen per paneel verbonden aan de bovenzijde.

Glazen wanden helpen een bedrijfscultuur te vormen waarin openheid
voorop staan. De Spirit wordt voornamelijk toepast in kantoren, horeca- en
winkelgelegenheden.  

Halfronde eindkappen
en kogelgelagerd

360°deurmechanisme

Vloergrendels zetten
panelen frontaal en

zijdelings vast

Excentrische rvs-
vloerbus

Dorpelslot met PZ-
rozet en rvs sluitplaat

https://www.icreatemagazine.nl/workshop/graden-teken-typen/


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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