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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. 



GELUIDSISOLATIE

PANELEN

Geluidsabsorberende beplating
Geluidsisolerend: 39 t/m 57 dB
Ophangconstructie: dezelfde waarde als de wand
Brandwerendheid: 30 minuten (optie tot 60 minuten)

Minimale paneelbreedte: 650 mm
Maximale paneelbreedte: 1290 mm
Maximale paneelhoogte: 13 000 mm
Binnenwerk: aluminium raamwerk met centrische kwartslagbediening
Paneeldikte omliggende profielen: 100 mm
Paneeldikte ingewerkte profielen: 113 mm
Diverse panelen toepasbaar: t-panelen, hoekpanelen, gesegmenteerd, ect.
Panelen standaard uitgevoerd met handle
Magneetconnector

DEUREN EN RAMEN
Glasopeningen
Loopdeuren: enkel of dubbel
Deurpanelen v.z.v. gymzaalbeslag en gedegen scharnieren

RAILS EN OPHANGING
Bediening: handmatig of semi-automatisch
Plafondoplegprofielen
Aluminium railsysteem
Railtype 1-punts hoogte: 79 mm
Railtype 2-punts hoogte: 103 mm
Rail: standaard gemoffeld in RAL 9010 / kleur naar keuze
Verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
Gelagerde wielstellen
Diverse parkeermogelijkheden

PANEELWAND SPACE



GELUIDSISOLEREND & VEELZIJDIG

De paneelwand Space is een verplaatsbare wand die eenvoudig geopend
en gesloten kan worden. Space is de ideale tijdelijke muur. Chique,
eenvoudig, geluidsisolerend en duurzaam. Passend voor iedere ruimte!

De Space onze meest toegepast wand en in Nederland als beste getest.  De
wand beschikt over geluidsabsorberende beplating en is geluidsisolerend
tot 57 dB. 

Semi-automatische of handmatige bediening? Beide is mogelijk! De
afzonderlijke panelen kunnen in een handomdraai worden opgesteld. Zo
creëer je in no-time een extra ruimte.

Het railsysteem is geluidsarm en wordt gemonteerd in het plafond
(verlaagd plafond mogelijk).De Space is uitgerust met gelagerde wielstellen
die soepel in een hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Dit maakt
vloergeleiding overbodig. 

Er zijn vele opties bij deze mobiele wand, denk hierbij aan; glasopeningen,
loopdeuren, whiteboards of kunstlederen afwerking.

De paneelwand Space wordt veelal toegepast bij kantoren,
horecagelegenheden, onderwijs-  en zorginstellingen. 

Huiscollectie 



Leather

Exclusieve 
afwerkingen

Vinyl

Meerdere patronen en kleuren mogelijk



Fotoprint



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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