ESPERO MOBIELE WANDEN PRODUCTBROCHURE

Skyfold
De meest hypermoderne akoestische oplossing.

Easyfairs Evenementenhal Gorinchem
Geluiddempend en strak afgewerkt. In slechts drie minuten
is de wand helemaal opgevouwen in het plafond.

PRODUCT SKYFOLD

State-of-the-art
verticale mobiele wand

Skyfold is het neusje van de zalm als het gaat over mobiele wandsystemen. Met
letterlijk één druk op de knop transformeer je een sportzaal, aula, vergaderruimte of
conferentieruimte. Strak design, innovatieve technologie en volautomatisch; dit is de
meest geavanceerde akoestische oplossing voor jouw ruimte.
Optimaal gebruiksgemak
De panelen worden geparkeerd in de plafonduitsparing, waardoor geen
vloeroppervlak verloren gaat. Het makkelijk te bedienen systeem geeft gebruikers de
flexibiliteit om ruimtes snel opnieuw in te delen of uit te breiden. Door het brede
assortiment materialen en afwerkingsmogelijkheden, die fraai gecombineerd kunnen
worden, ontstaat niet zo maar een scheidingswand, maar een luxe op maat gemaakt
design. Perfect voor jouw ruimte.
Geluidsisolatie
Naar beneden gevouwen is de Skyfold een dubbelwandige, vaste en akoestische wand
met een geluidsisolatiewaarde die kan oplopen tot Rw = 59dB. Optioneel is een
geluidsabsorptie mogelijk tot 0.65 NRC. Elk model is beschikbaar in talloze varianten,
zodat we ook voor jouw ruimte een goede en passende akoestische oplossing kunnen
bieden.
Skyfold Classic
De Classic serie is dé oplossing voor akoestische uitdagingen in geometrisch

SKYFOLD

variabele ruimtes. Ook complexe zalen met schuine of getrapte verdiepingen kunnen
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rekenen op de geavanceerde geluidsisolatie van deze wand. Het Classic NR model

Grieghallen - Bergen, Norway
De afwerking van de wand kan naar
wens aangepast worden zodat het
past in het design van de ruimte.
Foto’s: Truls Løtvedt

absorbeert bovendien omgevingsgeluid binnen de ruimte, waardoor het
gebruikscomfort wordt vergroot. Daarnaast is de wand te bedienen via een
touchscreen.

• Skyfold Classic 51:
• Skyfold Classic 55:
• Skyfold Classic 60:
• Skyfold Classic NR:

Rw = 51dB
Rw = 54dB
Rw = 59dB
Rw = 49dB en NRC-waarde tot 0,65

Skyfold Zenith
De Skyfold Zenith bevat de verticale vouwbare elementen die ook in de Classic serie te
vinden zijn maar komt recht naar beneden. Daardoor kun je meubels in de ruimte
gewoon laten staan. Daarnaast is deze te bedienen met een touchscreen en heeft het
een uitstekende geluidsdemping.

• Skyfold Zenith 48:
• Skyfold Zenith 51:
• Skyfold Zenith 55:
• Skyfold Zenith 60:
• Skyfold Zenith NR:

Rw = 47 dB
Rw = 51 dB
Rw = 54 dB
Rw = 59 dB
Rw = 49 dB

Skyfold Mirage
De Mirage bevat de Skyfold technologie in een transparante uitvoering. Strakke lijnen,
een lichtgewicht constructie waar een breed scala aan glas en plexiglas panelen in kan
en het gemak in onderhoud maken de Mirage wand de perfecte oplossing voor
heldere, verfijnde en uitnodigende ruimtes.

• Skyfold Mirage:

Rw = 33dB

SKYFOLD

Belangrijkste eigenschappen en voordelen
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• Uniek verticaal opvouwbaar wandsysteem.
• Parkeren boven het plafond, waardoor je waardevol vloeroppervlak benut.
• Geruisloze en volautomatische bediening.
• Scheidt ruimtes in enkele minuten, onafhankelijk hoe hoog de opening is.
• Vlak, stabiel en duurzaam.
• Lichtgewicht, vanaf 34 kg/m² (afhankelijk van de gekozen afwerking).
• Onderhoudsvriendelijk.
• Statische belasting waardoor veel minder constructiestaal nodig is.

Arhus - Roeselaere Belgie
De technologieën in de Mirage
zorgen voor optimale transparantie.
Het design past bij de stijlvolle
architectuur van het gebouw.
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PROJECT EASYFAIRS EVENEMENTENHAL - GORINCHEM

Next level
met Skyfold

“We wisten meteen dat de Skyfold wand
voor ons de perfecte oplossing was.
Geluiddempend en strak afgewerkt.
We kunnen een ‘wow-effect’ creëren.
De wand gaat omhoog en al snel zie je

‘Next Level’ heet het nieuwe visitekaartje van Evenementenhal Gorinchem. Next level is

de andere ruimte verschijnen. Je stapt

ook precies wat deze nieuwe beurshal is. Voorzien van de meest moderne faciliteiten op
het gebied van licht, geluid en beeld waardoor het geschikt is voor elk event. Espero

van het ene op het andere moment een

leverde voor de flexibele en stijlvolle indeling van de ruimte de Skyfold wand. Met zijn 15
meter de langste in Nederland.

compleet nieuwe setting binnen.”

Klaar voor de toekomst
Maurice Schlepers is heel tevreden over de samenwerking met Espero: “De planning

Maurice Schiepens
Easyfairs Evenementenhal

was strak. Dat hebben we ook vanaf het begin aan alle partijen duidelijk gemaakt.
Espero was de eerste in de keten van bouwers. Zij hebben op tijd geleverd, zodat we
meteen verder konden met de vloer en geen vertraging opliepen. Hun Skyfold wand
past perfect in onze visie: Visit the Future. Next Level moest future proof worden.
Espero denkt mee, gaat net die stap verder en maakt het gewoon mogelijk.”

SKYFOLD

En dat is precies wat we doen bij Espero: creating space for all.
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Easyfairs Evenementenhal
Gorinchem
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PRODUCTBLAD SKYFOLD

Skyfold Classic

De meest geavanceerde
oplossing

Skyfold Mirage

SKYFOLD

Evenementenhal Easyfairs -Gorinchem,
detail van een touchscreen
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Skyfold Zenith

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

