ESPERO MOBIELE WANDEN PRODUCTBROCHURE

Visio
Een grote ruimte eenvoudig opdelen in kleinere
vertrekken, zonder dat je licht en ruimte verliest.

R.K. Parochiekerk - Zoeterwoude
Gezandstraald glas

PRODUCT VISIO

Optimale combinatie
van flexibiliteit, eenvoud
en transparantie
Een grote ruimte die je eenvoudig opdeelt in kleinere vertrekken, zonder dat je licht en
ruimte verliest. Met de glazen Visio paneelwanden is het mogelijk. Van kantoortuinen
tot kerkgebouwen, overal creëren ze de juiste balans tussen openheid en afscheiding.
Moeiteloos en geruisloos
De Visio bestaat uit een reeks panelen van gehard enkelglas met aluminium
afdichtingsprofielen aan de boven- en onderkant. Ze zijn met gelagerde, hardkunststof
wielen opgehangen in het plafondrailsysteem, waardoor je ze moeiteloos en geruisloos
verschuift.
Tegen elkaar gedrukt vormen ze een geheel vlakke, glazen wand. Elk paneel kan
afzonderlijk worden vergrendeld, waarmee maximale stabiliteit is gegarandeerd.
Afwerking glas
Elke glasafwerking is mogelijk. Etsen, zandstralen, kleuren of juist het aanbrengen
van prints of folie; we werken de Visio panelen precies zo af dat de ruimte het beste
tot zijn recht komt. Het is zelfs mogelijk om de Visio te laten transformeren tot
whiteboard.

VISIO

Jong Bloemen - Alkmaar
De bloemenwinkel wordt omringd door Visio
wanden waardoor de bloemen en planten
goed zichtbaar zijn voor het winkelend publiek.
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Belangrijkste eigenschappen en voordelen Visio

VISIO

• Optimale benutting en zichtbaarheid van de ruimte.
•	Als enige in de markt Cradle-to-Cradle Bronze gecertificeerd.
•	Alleen horizontale profielen boven en onder.
•	Panelen zijn afzonderlijk te vergrendelen voor maximale stabiliteit en veiligheid.
•	Bediening door middel van een in het onderprofiel ingebouwde vloervergrendeling.
•	Ruime keuze aan deur- en paneelopties.
•	Verticale aluminium U-profielen mogelijk.
•	Alle gewenste opstellingsmogelijkheden: recht, gesegmenteerd, met hoeken en meer.
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Julianaschool - Dordrecht
De Visio is ook te gebruiken voor het scheiden van
klaslokalen waardoor het lokaal nog steeds ruim oogt.

PRODUCTBLAD VISIO

De glazen wand
voor ruimte en licht

VISIO

Thor Heyerdahl College - Noorwegen,
detail van Visio
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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

