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Uitgebreide bestekservice en deskundige 
adviseurs ondersteunen hen verder bij het 
realiseren van hun plannen. 
Eindgebruikers roemen de degelijkheid, het 
gebruiksgemak en, waar gewenst, de hoge 
geluidsisolatie van de wanden in de praktijk.

Wandsystemen:
Sonico mobiele paneelwanden
Visio mobiele glaswanden
Flexio vlakvouwwanden 
Visio 100 geluidsisolerende glaswanden
Uno & Duplo houten vouwwanden
Skyfold elektrische verticale wandsystemen

Espero is ISO 9001 en 14001 gecertificeerd
(de internationale normen voor kwalititeits-
management en milieusystemen). Het streven 
naar maximale kwaliteit en het zo min moge-
lijk belasten van het milieu staan hoog in het 
vaandel in alle geledingen van de organisatie. 

Mobiele wanden geven meerwaarde aan de 
beschikbare vierkante meters in interieurs. 
Met een uitgebreid programma mobiele 
wandsystemen heeft Espero altijd een 
passende oplossing voor flexibele ruimte-
indeling, gebaseerd op drie belangrijke 
pijlers: functionaliteit, esthetiek en duur-
zaamheid. 
Als Nederlandse leverancier en fabrikant 
is Espero, mede dankzij 75 jaar ervaring, 
marktleider in de Benelux. De mobiele 
wanden van Espero worden wereldwijd 
toegepast in aansprekende interieurs van
kantoren (private en publieke), scholen,
restaurants en hotels, beurs- en evenement-
hallen, ziekenhuizen en verzorgingscentra, 
kerken en moskeeën; groot of klein, 
nieuwbouw, revitalisatie of herbestemming. 
Espero biedt architecten een nagenoeg 
geheel vrije keuze aan toepassingen en 
afwerkingen voor volop creatieve vrijheid. 
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SONICO
State-of-the-art mobiel wandsysteem met hoog gebruikscomfort en maximale geluidsisolatie.
Een Sonico wand bestaat uit losse panelen die door een 1- of 2-puntsophanging in een plafondrail verschoven 
worden en tegen elkaar gedrukt een vlakke wand vormen. De panelen bestaan uit een zelfdragend aluminium 
frame, versterkt met staal en hoogwaardig spaanplaat aan beide zijden. Het gepatenteerde Quick-mechanisme 
garandeert een eenvoudige en soepele bediening. De SA uitvoering met semi-automatische bediening zorgt 
voor nog meer gebruiksgemak. 
Sonico wanden zijn leverbaar met geluidsisolatiewaarden tussen Rw = 37 dB en maar liefst Rw = 58 dB. 
De Sonico is door internationaal erkende laboratoria getest voor geluidswering en is goedgekeurd door TüV. 



VISIO
Groot bedieningsgemak en 
hoge geluidsisolatie ineen.

Bij de Flexio vlakvouwwand zijn de 
panelen met scharnieren aan elkaar 
verbonden. In gesloten positie oogt 
de Flexio als een vlakke wand. 
De bediening is uitermate gebruiks-
vriendelijk. De panelen lopen licht 
en soepel over een vloerrailsysteem 
met ultraplat profiel. Omdat het 
gewicht volledig door de vloerrail 
gedragen wordt, is er geen dragende 
bovenconstructie nodig. 
Eventueel kunnen de panelen aan een
plafondrail worden opgehangen en 
zo met vloergeleiding verschoven 
worden. 
De afzonderlijke panelen bestaan uit 
een aluminium frame met hoogwaardig 
spaanplaat gevuld met geluidsabsor-
berende materialen.
Samen met rubber afdichtingsprofielen 
aan de boven- en onderzijde zorgen 
deze voor geluidsisolatiewaarden 
tussen Rw = 37 dB en Rw = 44 dB 
(laboratoriumwaarden).

De optimale combinatie van flexibiliteit, openheid en 
transparantie.
De Visio is met de Visio 100 een van de mobiele glaswand-
systemen van Espero en bestaat uit een reeks afzonderlijke 
panelen van gehard enkelglas met afdichtingsprofielen aan de
boven- en onderzijde. Deze panelen zijn opgehangen aan een
aluminium plafondrail en kunnen daarin verschoven worden. 
Als de losse panelen tegen elkaar worden gedrukt, vormen zij 
een geheel vlakke glazen wand. Daarbij kan elk paneel apart 
worden vergrendeld om zo maximale veiligheid te garanderen. 
Het glas kan afgewerkt worden op alle voor glas gebruikelijke 
manieren. Denk hierbij aan etsen, zandstralen, kleuren of voor-
zien van print of folie. De profielen kunnen in elke gewenste 
kleur gelakt worden.

FLEXIO



VISIO 100 UNO&DUPLO

Perfecte eenvoud en gebruiksgemak in optima forma.
De houten vouwwanden Uno & Duplo bestaan uit panelen van hoog-
waardig spaanplaat die aan elkaar verbonden zijn door middel van 
doorlopende pvc-profielscharnieren. Dankzij dit scharniersysteem 
kunnen de wanden met een eenvoudige handeling geopend of gesloten 
worden. Beide typen worden opgehangen aan een aluminium plafondrail. 
De Uno is een enkelwandige vouwwand, met name bedoeld als een 
visuele afscheiding. 
De Duplo is dubbelwandig en inwendig versterkt met stalen scharnieren 
voor meer stabiliteit. Tevens is de ruimte tussen de beplating gevuld 
met geluidsisolerende materialen voor een hogere geluidsisolatiewaarde; 
Rw-waarde 41 of 43 dB (geschatte laboratoriumwaarden).

Maximale transparantie, hoge 
geluidsisolatiewaarden en toch 
uiterst flexibel; Espero’s nieuwe 
glazen paneelwand Visio 100 
(Elite) maakt het allemaal waar.

De wand bestaat uit losse panelen 
die aaneengesloten een vlakke glazen 
wand vormen. De panelen zijn opge-
bouwd uit een zelfdragend aluminium 
frame met inwendige stalen verste-
vigingen, waarop de glazen afwerking 
wordt aangebracht. Het glas is gevat 
in rubberafdichtingen in een aluminium 
wandprofiel. Het gepatenteerde Espero 
Quick-mechanisme garandeert een 
eenvoudige en soepele bediening. 
Voor nog meer gebruiksgemak is er de 
Visio 100 semi-automatische uitvoering 
(SA).
De wand is leverbaar in twee 
uitvoeringen: Visio 100 en Visio 100 Elite.  
Afhankelijk van het gebruikte glas 
bedraagt de geluidsisolatiewaarde 
Rw = 42 dB t/m 50 dB (lab.waarden).



 

Bij Espero staat klanttevredenheid voorop. Het productieproces, 
een modern geavanceerd machinepark, de kwaliteit van de producten, 
de deskundigheid en het vakmanschap van onze medewerkers; alles 
is erop gericht de verwachtingen van onze klanten waar te maken en 
waar mogelijk te overtreffen. 
Door veelvuldig en intensief contact met afnemers en leveranciers 
kunnen wij met innovatieve producten snel en flexibel inspelen op 
nieuwe eisen en wensen.
Onze werknemers werken in een prettige en veilige werkomgeving, 
zowel op kantoor, in de fabriek als op de weg. Zij worden gestimu-
leerd zich verder te ontwikkelen door juiste begeleiding en het 
volgen van (aanvullende) opleidingen om ook in de toekomst de 
hoge kwaliteit en goede service waar wij voor staan, te garanderen.

Verticale vouwwanden die design, prestatie, flexibiliteit en akoestik 
in zich vereningen.
Het Skyfold assortiment elektrisch bedienbare verticale wandsytemen biedt 
een unieke manier om ruimten te verdelen. Deze klantspecifieke systemen zijn
volautomatisch en worden in de plafonduitsparing geparkeerd door eenvoudig 
een sleutel om te draaien:
Classic serie geavanceerde akoestiek voor privacy en geluidswering
Zenith serie hypermoderne en innovatieve verticale wandtechnologie
Mirage laat het licht binnen dankzij de transparante elementen.

Espero is exclusief vertegenwoordiger van Skyfold in Nederland. 

SKYFOLD®, SKYFOLD® Classic™, SKYFOLD® Zenith™ en SKYFOLD Mirage® zijn 
geregistreerde handelsmerken van Railtech Ltd en Railquip Enterprises Inc.



MOBIELE WANDEN

bezoekadres 
Espero BV
Sluisweg 26 - 28  
5145 PE  Waalwijk    
Nederland

postadres    
Espero BV
Postbus 576   
5140 AN  Waalwijk   
Nederland

t  +31 (0)416 338955  
f  +31 (0)416 332635  
e  info@espero.nl   
i   www.espero.nl

Vraag documentatie aan voor meer informatie 
over onze wandsystemen. 
Espero is exclusief vertegenwoordiger van Skyfold 
elektrische verticale wandsystemen in Nederland.
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Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde 
producten. 

Witteveen Projectinrichting 
Ouderkerk a/d Amstel 
Tel: 020 - 496 5030 
info@witteveen.nl 

www.scheidingswand.net 
www.project-inrichting.nl


