GROEIEN ZONDER
UITBREIDEN,
DAT IS CREATIEF
MET DE RUIMTE.
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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 mobiele
wand.

PANEELWANDEN
De
paneelwanden
van
Spijker
zijn
verplaatsbaar,
geluidsisolerend en verkrijgbaar in ontelbaar afwerkingen.
Dit alles zorgt voor een veelzijdige wand met een prachtige
uitstraling. De paneelwand Space is onze meest toegepaste
wand en in Nederland als beste getest.

GLASWANDEN
De moderne glaswanden, kun je eenvoudig openen en
sluiten. Met glaswanden creëer je een rustige, aparte ruimte
die door de glazen panelen alsnog in contact staat met de
ruimte daarbuiten.

VOUWWANDEN
Een vouwwand kun je in een handomdraai openen en sluiten
als een accordeon. Dankzij de smalle panelen nemen
vouwwanden weinig ruimte in beslag. Wanneer je slechts een
kleine ruimte bezit, is een vouwwand uitermate geschikt.

PANEELWAND SPACE

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

PANELEN

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

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
horecagelegenheden, onderwijs- en zorginstellingen.
Huiscollectie

bij

kantoren,

Exclusieve
afwerkingen

Vinyl

Leather

Meerdere patronen en kleuren mogelijk

Fotoprint

GLASWAND TRANSSPACE

GELUIDSISOLATIE

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

PANELEN

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

DEUREN EN RAMEN

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

RAILS EN OPHANGING

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

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.

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

GLASWAND SPIRIT

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

RAILS EN OPHANGING
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

UITERLIJK
Foliebeplakking
Fotoprint
Diverse glasmogelijkheden
Slank profiel

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 rvsvloerbus

Dorpelslot met PZrozet en rvs sluitplaat

GLASWAND SCALA

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

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

DEUREN EN RAMEN
Toegangsdeur
Vloerbussen

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

UITERLIJK
Foliebeplakking
Fotoprint
Diverse glasmogelijkheden
Slank profiel

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

VOUWWAND SCOPE & SMART
SCOPE
Wanddikte accordeon: 150 - 200 mm
Wandhoogte: 1500 - 37000 mm
Paneelbreedte accordeon: 142 - 302 mm
Plaatmateriaal: 14 - 16 mm
Verticale profielen: kunststof grijs
Sleeprubbers: dubbele loodrubbers zwart
Enkele deur vast aan stijl ( 31 dB)
Luchtgeluidsisolatie: 36, 40 en 46 dB
Gewicht: ca. 31-41 kg / m2

GELUIDSISOLATIE
Geluidsabsorberende beplating
Geluidsisolerend: 36 t/m 46 dB
Ophangconstructie: dezelfde waarde
Brandwerendheid: 30/60 minuten

SMART
Wandhoogte: 500 - 3700 mm
Paneelbreedte: 120, 150, 200 of 250 mm
Verticale profielen: kunststof grijs
Sluitprofielen: aluminium geanodiseerd
Gewicht: ca. 11 kg / m2

ISOLATIE
Enkelvoudige wand
Brandwerendheid 30/60 minuten

OVERIGE
Prijstechnisch zeer aantrekkelijk

EENVOUDIG

De vouwwanden Smart en Scope kun je eenvoudig openen en sluiten als
een accordeon. De ideale wand wanneer je gemakkelijk in een fractie van
een seconde een grote of kleine ruimte wil creëren.
Dankzij de smalle panelen nemen de vouwwanden weinig ruimte in beslag.
Wanneer je een slechts beperkte ruimteoppervlak bezit is deze vouwwand
uitermate geschikt. Je vouwt de wand simpelweg in en uit.
Het verschil tussen de Smart en Scope is zeer klein, maar zeker van belang.
De vouwwand Smart heeft geen geluidsisolatie en is hierdoor ook
prijstechnisch een stuk aantrekkelijker. De vouwwand Scope bezit over een
geluidsisolatie tot maximaal 46 dB.
De Scope is leverbaar in diverse paneelbreedtes. Er zijn vele combinaties
mogelijk: naar één zijde sluitend, met een middensluiting of met een
sluiting aan beide zijden. Het is ook mogelijk om meerdere wand aan elkaar
te verbinden.
De wanden worden altijd op maat gemaakt en gevestigd aan een rail in het
plafond. Dankzij slijtvaste sleeprubbers is er geen onder rail nodig.
Verschillende kleur per zijde is mogelijk, samen stellen we de perfecte
wand samen.
Huiscollectie

DÉ MOBIELE WANDEN
SPECIALIST VAN NEDERLAND

WWW.PANEELWANDEN.COM
BINNEN 48 UUR EEN
OFFERTE

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

Scan de QR-code
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