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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 TRANSSPACE

Loopdeuren: enkel of dubbel
Functiepanelen zoals loopdeuren zijn niet transparant en
worden in melamine uitgevoerd.

GELUIDSISOLATIE

PANELEN

DEUREN EN RAMEN

RAILS EN OPHANGING

Geluidsdempend: 45 of 47 dB
Ophangconstructie: dezelfde isolatiewaarde als de wand

Minimale paneelbreedte: 650 mm
Maximale paneelbreedte: 1.320 mm
Maximale paneelhoogte: 4.000 mm
Paneeldikte omliggende profielen: 100 mm
Veiligheidsglas

Bediening: semi-automatisch
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
Diverse parkeermogelijkheden



STIJLVOL, OPEN EN STILTE

Standaard geleverd in aluminium. Indien
gewenst gewenst leverbaar in alle RAL kleuren.

De TransSpace is een verplaatsbare wand met grote glasopeningen. De wand
heeft een geluiddemping van een paneelwand gecombineerd met de stijlvolle
uitstraling van een glaswand. 

De glaswand is opgebouwd uit een zelfdragend frame van aluminium en staal.
De TransSpace is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in een
hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Dit maakt vloergeleiding
overbodig. 

De glaswand heeft een geluidsdemping van 45 of 47 dB. Op deze manier
combineert de openheid van het glas met de degelijke geluiddemping.

Uitgevoerd in 2 x 8 mm veiligheidsglas. De techniek van deze wanden, zoals de
bediening, elektrisch aandrijving en de drukbalken, zijn weggewerkt in de
stijlen en dorpels. 

Naast de fraaie vormgeving is ook bijzondere aandacht besteed aan het
bedieningsgemak. Deze wand is uitgerust met een semi-automatische,
elektrische bediening. Dit maak de TransSpace extra gebruiksvriendelijk.

Twijfel je tussen een dichte wand of licht doorlatend? De TransSpace kan
worden afwerkt met interne jaloezieën. 



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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