ESPERO MOBIELE WANDEN PRODUCTBROCHURE

Flexio

Afzonderlijke panelen in een
handomdraai op te stellen.

MFC - Stadskanaal

PRODUCT FLEXIO

Kracht in eenvoud:
groot bedieningsgemak
en minimalistisch design
Souplesse en flexibiliteit. Dat zijn de kenmerken van de Flexio vlakvouwwand.
In een handomdraai creëer je een receptieruimte in een kerk of transformeer je de aula
van een basisschool tot meerdere rustige ruimtes. Een eenvoudige, solide wand met
een minimalistisch ontwerp.
Gebruiksgemak
De lichte panelen van de Flexio vouwwand zijn met scharnieren aan elkaar verbonden.
Ze lopen soepel door het speciaal ontworpen, afstelbare plafondprofiel. Opstellen gaat
hierdoor makkelijk en snel. Als eindpaneel heeft de wand standaard een deur.
Daardoor is de Flexio functioneel, aantrekkelijk en eenvoudig in gebruik. Optioneel
kunnen we de wand uitvoeren met een ultraplat vloerrailsysteem. In dat geval draagt
de vloerrail het volledige gewicht, waardoor je geen dragende bovenconstructie nodig
hebt. De bediening is snel, eenvoudig en intuïtief. Helemaal fraai is het combineren van
Flexio en Lumio panelen.
Geluidsisolatie
Elk paneel is voorzien van hoogwaardig FSC spaanplaat en gevuld met geluids
absorberende materialen. Aan de boven- en onderzijde zijn rubber afdichtingsprofielen
geplaatst. Die combinatie levert geluidsisolatiewaarden op van Rw = 38 dB tot
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en met Rw = 46dB.
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Biosintrum Oosterwolde
Het kenniscentrum bestaat voor meer dan 80% uit biobased
materialen. Deze wand voldoet in functionaliteit, design en gebruikte
materialen aan de hoge eisen die Biosintrum stelde bij de bouw.

Afwerkingsmogelijkheden
De Flexio is op veel manieren uit te voeren en af te werken. We kunnen de slanke
aluminiumprofielen van de slechts 65 mm dikke panelen in elke gewenste kleur lakken.
Ook voor de afwerking van de panelen zijn er talloze opties. Denk bijvoorbeeld aan
hoogwaardige melamine, hardplastic laminaat, vinyl, digitale bedrukking, kleurlak,
of een van de fineersoorten die wij in de fabriek voegen, lijmen en lakken.
Belangrijkste eigenschappen en voordelen

•	Neemt in geparkeerde stand weinig ruimte in beslag door de paneeldikte van
maar 65 mm.

•	Keuze uit gecertificeerde isolatiewaarden van Rw = 38dB tot Rw = 46dB.
•	Als enige in de markt Cradle-to-Cradle Bronze gecertificeerd.
•	Staand uit te voeren, zodat een dragende bovenconstructie niet nodig is.
•	Het sluitpaneel is standaard een deur.
•	Kleine pakketdikte in geparkeerde stand.
•	Naast centrische ook excentrische ophanging mogelijk, waarbij de panelen
volledig in één van beide ruimtes worden geparkeerd.

•	Zowel in één vleugel of twee vleugels uit te voeren, zodat de deur in het
midden van de wand gepositioneerd kan worden.
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•	T- en L-opstellingen mogelijk.
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NEC - Hilversum
In deze lichte ruimte komt een
Visio 100 goed tot zijn recht.
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PRODUCTBLAD FLEXIO

De meest gebruiksvriendelijke wand

FLEXIO

MFC - Stadskanaal,
detail van deurkom
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Met onze uitgebreide portfolio
hebben we altijd een oplossing die bij je past
Klik op onderstaande links voor meer informatie en mooie cases van onze mobiele
wanden in bijzondere projecten over de hele wereld.

Visio 100

Skyfold

Type: geluidsisolerende glaswand
Kenmerken: losse panelen
Afwerking: dubbele beglazing

Type: automatisch
Kenmerken: verticaal wandsysteem

Uno & Duplo

Flexio

Type: harmonicawand
Kenmerken: scharnierende panelen
Afwerking: hout

Type: vouwwand
Kenmerken: scharnierende panelen
Afwerking: hout

Lumio

Visio

Type: glazen, geluidsisolerende vouwwand
Kenmerken: scharnierende panelen
Afwerking: dubbele beglazing

Type: glaswand
Kenmerken: losse panelen
Afwerking: enkele beglazing

Sonico
Type: paneelwand
Kenmerken: losse panelen
Afwerking: hout

Wil je meer weten over de mogelijkheden?
We denken graag verder met je mee.
Bel +31 (0)416 33 89 55 of mail ons op info@espero.nl

+31 (0)416 338955
info@espero.eu
www.espero.eu

Sluisweg 26 - 28
5145 PE Waalwijk
The Netherlands

