ESPERO MOBIELE WANDEN PRODUCTBROCHURE

Visio 100
Transparantie met hoge geluidsisolatie
voor optimaal comfort.

Brede School Houthaven - Amsterdam
In het multifunctionele onderwijsgebouw worden de aula’s
van de scholen, door het gebruik van de Visio 100 Elite, in een
handomdraai getransformeerd tot een grote open ruimte.

PRODUCT VISIO 100

Licht en luxe
gecombineerd
De Visio 100 glazen paneelwand maakt het mogelijk om een luxe en lichte ruimte te
creëren met een hoge geluidsisolatiewaarde. Transparantie en esthetiek komen in deze
glaswand in optimale vorm samen. Je vindt ze in luidruchtige klaslokalen, luxe
feestzalen en stijlvolle vergaderruimtes.
Flexibiliteit en gebruiksgemak
De wandpanelen van de Visio 100 zijn opgebouwd uit 100 mm brede aluminium frames
met dubbele beglazing. De losse panelen bewegen eenvoudig in een plafondrail,
waardoor je ze moeiteloos en geruisloos in talloze opstellingen plaatst of parkeert. In
lijn met elkaar opgesteld en vergrendeld, vormen ze een vlakke wand met een
prachtige uitstraling.
Het gepatenteerde Quick-mechanisme van Espero garandeert een eenvoudige en
soepele bediening. Een draai van 180 graden aan de bedieningshendel is voldoende
om de hermetische, geluidsisolerende afdichtingen te openen of te sluiten. Voor nog
meer gebruiksgemak is er de semi-automatische uitvoering, deze vergrendelt zelfs met
een druk op de knop.
Geluidsisolatie
Een wand met het gevoel van een open ruimte, waarbij de privacy gewaarborgd blijft.
Dit komt tot stand door de uitschuifbare, hermetische afdichtingen boven- en
onderaan de panelen, geluidswerende rubberafdichtingen langs de zijkanten en
verschillende glassoorten in dikte en opbouw. Daardoor heeft de Visio 100 wand een

VISIO 100

geluidsisolatiewaarde tussen Rw = 42 dB en Rw = 50 dB.
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Project One Life – Antwerpen, België
In gesloten stand wordt een geluidsisolerende ruimte gecreëerd
voor meditatie of yoga. In open stand kunnen presentaties
gegeven worden of kan ruimte ontstaan voor andere lessen.

Afwerkingsmogelijkheden
We kunnen de afwerking van het glas helemaal afstemmen op jouw ideeën en wensen
voor de rest van de ruimte. Trek de stijl van het interieur door met een ets, print of folie,
of kies juist voor gezandstraald glas. In de flexibele wandpanelen van de Visio 100
kunnen we ook nog horizontale jaloezieën plaatsen. Ideaal voor vergaderruimtes. Ga je
juist voor maximale transparantie? Kies dan de optionele, telescopische wandlijst, het
aan de muur bevestigde afsluitstuk van de wand.
Twee uitvoeringen:
1. Visio 100: licht en modern. De standaard Visio 100 uitvoering heeft volledig
transparant glas en cassettes van technisch geanodiseerd aluminium. Dit geeft de
wand een moderne uitstraling. De constructie en het bedieningsmechanisme zijn in
de cassettes ondergebracht. Zeer fraaie extra optie: de cassettes en de aluminium
wandprofielen zijn te leveren in een kleur naar keuze. Functiepanelen, zoals deuren,
kunnen we uitvoeren met een houten afwerking naar keuze.
2. Visio 100 Elite: unieke topklasse. De luxe uitvoering heeft een gelakt kader dat aan
de binnenzijde van het glas is aangebracht. Het glaskader wordt standaard
geleverd in een kleur naar keuze. De cassettes en wandprofielen zijn optioneel in
kleur uit te voeren. Anders dan bij de standaard Visio 100, worden de deuren en de
telescopische wandlijst van de Elite ook voorzien van glas, waardoor je maximale
transparantie bereikt. Delen zonder doorzicht, zoals deurpoten, voorzien we van
volvlak gelakt glas. Hiermee krijgt de volledige wand dezelfde, luxe uitstraling en
vormen alle panelen een naadloos geheel.
Belangrijkste eigenschappen en voordelen Visio 100 en Visio 100 Elite

VISIO 100

• Transparantie en esthetiek in één.
• Individueel verplaatsbare panelen met talloze opstel- en parkeermogelijkheden.
• Als enige in de markt Cradle-to-Cradle Bronze gecertificeerd.
• Gebruiksvriendelijke bediening door het Espero Quick-mechanisme.
• Optioneel uit te voeren met semi-automatische bediening.
• Keuze uit gecertificeerde geluidsisolatiewaarden tussen Rw = 42 dB en Rw = 50 dB.
• Uitneembaar glas, waardoor reiniging aan de binnenzijde mogelijk is.
• Extra helder glas mogelijk.
• De bovenrail is probleemloos in alle soorten plafonds in te bouwen.
• Uitstekend te combineren met de Sonico.
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NEC - Hilversum
In deze lichte ruimte komt een
Visio 100 goed tot zijn recht.

Bediening Visio 100 met het
Quick-mechanisme

PRODUCTBLAD VISIO 100

Glaswand met hoge
geluidsisolatiewaarde

VISIO 100

Brede School Houthaven - Amsterdam,
detail van de Visio 100
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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

