
De
van de industriële 
scheidingswand
Eenvoudige montage  
Assemblage van de panelen onderling door één persoon 
mogelijk.

Zeer stevig  
• Omlijsting van de panelen 25x15 mm 
• Draaddiameter 3,5 mm 
• Staanderprofiel « U » 
• Stabilisatoren 
• Lengte  en hoogte > 3 m 
• Staanders uit een stuk tot H. 6 meter 
• Dwarsbalken deuren standaard ingebouwd. 

Dit evolutieve en zelfdragende systeem 
groeit met uw bedrijf mee en past zich 
aan aan al uw wensen.
De snelle installatie zorgt voor een 
robuust en comfortabel gebruik.
*  afhankelijk van de opstelling, graag contact met 

ons opnemen voor de betreffende afmetingen.
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Standaard

Zin in kleur?: een groot palet aan RAL-kleuren is beschikbaar.

Industriële 
scheidingswand 
FLIP 

Talrijke oplossingen die perfect passen 
in uw omgeving 

De panelen zijn helemaal 
moduleerbaar, door het mixen 
van hoogtes, lengtes en 
verschillende typen 
ontstaat uw “à la carte”  
scheidingswand. 

Een scheidingswand met 
talrijke accessoires voor 
veelsoortig gebruik zorgt voor 
veiligheid van de mensen, 
van de ruimte en van de 
koopwaar. Bovendien wordt 
uw fabriek of magazijn 
overzichtelijk. 

Veiligheid 

Stevigheid 

Esthetiek 

Flexibiliteit

*



Contact voor 
electrische 

verlichting mogelijk

Efficiënte afbakening van uw risicozones en werkplaatsen. 
Voor veiligheid zonder concessies! Industriële 

scheidingswand FLIP 4 soorten panelen 
Samengesteld uit standaardmodules en bevestigd met een veilig 
systeem dat demontage van buitenaf onmogelijk maakt. 
Afwerking Epoxycoating: standaardkleur parelgrijs RAL7035.

• Gaaspaneel (maaswijdte 50x50x3,5 mm)  �
• Plaatstalen paneel (diamant plaatstaal 0,8 mm) �
•  Plexiglas paneel 

(polycarbonaat compact 4 mm) �
•  paneel halfgaas 

(diamant plaatstaal 0,8 mm + gaas maaswijdte 50x50x3,5 mm)
• Melamine paneel wit 19 mm.

LENGTE (mm) HOOGTE  (mm)

150 - 750 - 1000 - 1200 - 1500 2200 - 2400 - 3000

2 types staanders
Met gelaste voeten en bevestigingssysteem. 
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur 
blauw RAL5015.

•  Paneelstaander met voet  voor 
bevestiging op de vloer  �

•  Hoekstaander.

HOOGTE (mm)

2200 - 2400 - 3000

Afwerkprofiel «U» 
Voor de bovenzijde van de wand (31x30x1,5 mm). 
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

LENGTE (mm)

3000

Stabilisator met voetplaat �
Wordt, afhankelijk van de opstelling, bevestigd aan de achterkant 
van de panelen om de stevigheid van de installatie te verhogen. 
1 om de 4 staanders. 
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

LENGTE  (mm)

1750

Muurbevestiging  �
Profiel « U » 31x30x1,5 mm.
Afwerking Epoxycoating: Standaardkleur blauw RAL5015.

HOOGTE (mm)

2200 - 2400 - 3000

Openslaande deur of schuifdeur
Met paneel: gaas, staalplaat of half gaas,half staalplaat
Gemaakt van een stevig dubbel kader
Afwerking epoxycoating: standaardkleur lichtgrijs RAL 7035

•  Naar binnen- of naar buitenslaande 
deur � (met slot) 
sluiting rechts of links 
Geleverd met een dwarsbalk boven 
voor meer stevigheid.

LENGTE (mm) HOOGTE (mm)

1000 - 1200 - 1500 2200 - 3000

•  Schuifdeur  �� (met slot) 
Sluiting rechts of links.

LENGTE (mm) HOOGTE (mm)

1000 - 1200 - 1500 - 2000
2400 - 3000

2200 - 3000

Verkrijgbaar in één paneel of met twee deurvleugels.

•  Speciale deuren 
-  Openslaande deur 2000 mm hoog  

(gaas of staalplaat)
 -  Staalplaat deur met anti-paniek slot 

H.2200xB.1000
 -  Vleugeldeur gaas afsluitbaar met ketting 

H.2200xB.1000

Loket  ��

Afsluitbaar met hangslot
Met legbord als balie aan binnenkant
Afwerking epoxycoating: standaardkleur lichtgrijs RAL 7035
Onderste paneel van gaas of staalplaat.

LENGTE (mm) HOOGTE (mm)

1000 - (940 utile) 1000 - (960 utile)

Andere accessoires:
• Kits om de panelen zelf op maat te maken
• Plafond bevestiging 
• Panelen boven de deuren als de wand hoger is dan de deur
• Gaasdak
• Sluitingen: voor hangslot, anti-paniek slot, cijfercode-slot.
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Design 
•  Staander profiel « U » met simpel bevestigingssysteem. 

•  Door het gebruik van de verschillende soorten panelen 
maakt u een scheidingswand naar wens.

Esthetiek
•  Geprofileerde staanders. 
•  Geen verhoging aan de voet voor een beter gebruik van 

de ruimte tussen de vloer en de panelen. 
•  Het gaas is gelast en platgedrukt op de buisconstructie 

van de omlijsting om oneffenheden zo veel mogelijk 
 te vermijden. 

Stevigheid en veiligheid 
• Stevig dankzij de staanders met gelaste platen. 

•  Uniek bevestigingssysteem dat demontage van het paneel 
van buitenaf onmogelijk maakt. 

Moduleerbaarheid
•  De losse panelen maken een materiaalmix mogelijk en 

kunnen op de millimeter precies in de hoogte passend 
gemaakt worden. 

• S loten met dubbel handvat en Europese cylinder standaard 
voorzien van 4 sleutels. Andere soorten sloten mogelijk, 
zie de lijst met accessoires.
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