ESPERO MOBIELE WANDEN PRODUCTBROCHURE

Uno & Duplo
Houten harmonicawanden gemaakt
van hoogwaardig FSC spaanplaat.

Laboratorium - Groningen
Op een eenvoudige en makkelijke manier kun je de
ene ruimte van de andere scheiden.

PRODUCT UNO & DUPLO

De originele
mobiele wand
Een veelgebruikte ruimte snel en flexibel verkleinen? Dat is mogelijk met de houten
harmonicawanden Uno en Duplo. Ideaal voor ruimtes in zorgcentra en een mooie
budgetoplossing voor buurthuizen en sportclubs.
Eenvoudig in gebruik
De panelen van de houten harmonicawanden Uno en Duplo zijn gemaakt van FSC
spaanplaat. Ze zijn aan elkaar verbonden met doorlopende, kunststof profielscharnieren. Dankzij dit scharniersysteem kun je deze vouwwanden snel en gemakkelijk
met één handeling bedienen. Optioneel is de wand door een eenvoudige aanpassing
rolstoelvriendelijk te maken. De wandpanelen zijn opgehangen aan een aluminium
plafondrail en schuiven altijd in de as van de hoofdrail weg. Je kan de wand van één
kant, in het midden, of van beide kanten openen en sluiten. Bovendien kunnen
meerdere wanden op elkaar aansluiten. Zo zorg je voor nog meer efficiëntie en
speelsheid in de ruimte.
Diverse uitvoeringen

• D e Uno is een enkelwandige vouwwand, met name bedoeld als eenvoudige visuele
afscheiding.

• De Duplo is dubbelwandig en inwendig versterkt met stalen scharnieren voor
meer stabiliteit. Tussen de platen in de panelen zijn geluidsisolerende materialen
aangebracht. De Duplo bereikt hiermee een geluidsisolatie van Rw = 36dB.
Afwerkingsmogelijkheden

UNO & DUPLO

Standaard geleverd in grijs of wit melamine maar andere afwerkingen zijn ook
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mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor hardplastic laminaat of diverse fineersoorten
die we in onze fabriek voegen, lijmen en aflakken.
Leger des Heils – Rotterdam
Ultiem gebruik gemaakt van de
mogelijkheden van de Duplo.

Tempus - Schiedam

Belangrijkste eigenschappen en voordelen

•	Uiterst eenvoudig en snel te bedienen.
• Geschikt voor intensief gebruikte ruimtes.
•	Veel verschillende opstellingen en wandindelingen mogelijk.
•	Makkelijk in onderhoud.
• Vouwwand standaard met euro-cilinder slot.
• Geluidsisolatie waarde van maximaal Rw = 36 dB.

UNO & DUPLO

Laboratorium - Groningen
Met de Uno en Duplo vouwwand sluit
je in een handomdraai een ruimte af
voor bijvoorbeeld een bespreking.
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PRODUCTBLAD UNO & DUPLO

Snel, flexibel en
budgetvriendelijk

UNO & DUPLO

Tempus - Schiedam,
detail van de wand
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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

