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Mobiele Wanden



• Uitvaartverzorging Hansen te Geetbets – aula
• Eniac Joint Undertaking - gebouw White Atrium te Brussel – vergaderzaal
• Conserven Picolo te Stabroek - verbouwing feestzalen
• Project Kanaalpark te Vilvoorde – vergaderzalen
• Tyco Electronics Raychem opleidingscentrum EMEA
• Matexi Group – vergaderzaal
• Begrafenissen Pues te Herent - aula
• Stedelijke Lagere school Expo 34 - opsplitsen klaslokalen
• VBO - Het verbond van Belgische ondernemingen te Brussel – vergaderzalen
• Xtenso te Mechelen - inrichting nieuwe kantoorruimte & vergaderzaal
• Febiac - Belgische automobiel- en tweewielerfederatie – vergaderzalen
• Renovatie van het gebouw White Atrium i.o.v. Beos - vergaderzalen
• Thomas & Betts te Sint-Genesius-Rode - vergaderzaal
• Carimat te Braine-le-Château – vergaderzaal
• Begrafenissen Hendrick te Irchonwelz – aula
• Collège Saint-André te Auvelais - splitsen van lokalen
• Sylvain Liégeois te Battice – conferentiezaal
• Sogesmaint - Arsenal te Etterbeek – vergaderzalen
• Kantoor Attentia te Zwijnaarde
• Centre Hospitalier de Hornu-Frameries – kapel
• Garage Don Bosco te Buizingen
• FGTB te Haine-Saint-Paul – vergaderzaal
• Salon de coiffure Wella Studio te Brussel - opleidingslokalen
• OCMW Leuven

Hieronder enkele van onze voornaamste referenties:
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EUROCLOISON-MOBI  is het mobiele wandsysteem dat toegepast 
wordt om multifunctionele ruimten te creëren, onder andere in winkels, 
banken, scholen, congresgebouwen, hotels en theaters.
Jarenlange kennis en ervaring vormen de grondslag van het maximale 
resultaat dat wij telkens weer neerzetten. Onze projecten vertegenwoor-
digen het beste van de markt op ieder gebied, in ieder segment. Wij 
doen geen concessie op het gebied van kwaliteit en leveren consistent 
maatwerk tot in de kleinste details!

EUROCLOlSON-MOBl
Ruisbroeksesteenweg 235  B-1601 Sint-Pieters-Leeuw Tel.: +32 (0)2 378 27 50

EUROCLOlSON-MOBl

• De stijlvolle en functionele Palace paneelwanden geven elke 
ruimte een extra dimensie, van werkkamer tot congreszaal. 

• De Progress vouwwanden bieden een optimale flexibiliteit. 

• De Phonic vouwwanden garanderen een perfecte geluids- 
isolatie. 
  

• De Transpalace mobiele glaswanden creëren eenvoudig 
privacy, terwijl de transparantie en het open karakter van 
de ruimte toch intact blijven.



Palace paneelwanden

Palace paneelwandenPalace paneelwanden
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Palace paneelwanden zijn als ruimte-oplossing 
ongeëvenaard dankzij het grote bedienings-
gemak. Middels gelagerde wielstellen lopen 
deze mobiele paneelwanden zeer soepel door 
de railconstructie, met talrijke parkeermogelijk-
heden. Een onderrail in de vloer is niet nodig. De 
vloer blijft dus volledig intact.
Inzake brandveiligheid voldoen Palace paneel-
wanden aan de hoogste eisen. Als een van de 
weinigen in Europa bieden zij een brandwerend-
heid van meer dan 60 minuten! Uiteraard beho- 
ren ook wanden met een brandwerendheid van  
30 minuten tot de mogelijkheden.

PALACE PANEELWANDEN
Ruimte opdelen in een handomdraai

Palace 80: lichte constructie, groot bedieningsgemak

Palace 110 S: bedieningsgemak, design en flexibiliteit

Palace 90: robuust maatwerk

De Palace 80 is een slanke paneelwand die ondanks zijn lichte constructie ruimschoots 
voldoet aan alle functionele eisen. Met een elementdikte van slechts 80 mm nemen de 
panelen in geparkeerde positie zeer weinig ruimte in beslag. De wielstellen waarmee de 
panelen kunnen worden verplaatst, hangen aan een aluminium draagkoker die horizon-
taal door de wand loopt. Deze draagkoker is weer bevestigd aan vertikale aluminium pro-
fielen. Op deze manier ontstaat er een duurzame draagconstructie die de panelen op 
geen enkel punt belast. De Palace 80 is dan ook zeer praktisch in gebruik en heeft een 
groot bedieningsgemak.

De Palace 110 S maakt ruimte-indeling eenvoudiger: hoge geluidsisolatiewaarden, dub-
bele of enkele loopdeuren, hoogtes tot vijftien meter overbruggen, eventueel gebogen 
elementen, semi-automatische bediening en brandwerendheid tot maar liefst zestig mi-
nuten! De Palace 110 S is dan ook de ideale wand voor bijvoorbeeld congreszalen, scho-
len, ziekenhuizen en hotels waar geluidsoverlast taboe is.

De Palace 110 S wordt opgebouwd uit verschillende elementen. Deze elementen kunnen 
op tal van manieren worden afgewerkt. Zelfs rond uitgevoerde wanden en rails zijn lever-
baar. Door gebruik te maken van een metalen zelfdragende frameconstructie haalt de 
Palace 110 S met gemak een hoogte van meer dan 15 meter! U kunt hierdoor een wand 
samenstellen die zowel technisch als ook op het gebied van vormgeving en design geheel 
aan uw eisen voldoet.

De Palace 90 is hèt toonbeeld van robuust maatwerk. Terugliggende aluminium kaderpro-
fielen zorgen voor een extra chique uitstraling. Deze wand past in iedere (werk)omgeving. 
Ondanks de slanke panelen heeft de Palace 90 een zeer uitgebreid pakket aan func-
tionele kenmerken. Zo zijn bijvoorbeeld de akoestische eigenschappen door het gebruik 
van EPDM-drukslofeindstukken zeer goed.
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De dB waarden zijn gemeten volgens norm ISO 140, de Rw-waarden zijn vastgesteld volgens norm ISO 717.
Brandwerendheid getest volgens ISO EN 20140-3, ISO EN 20717, BS 476 en NBN 713.020.

Certificaten, afwijkende productuitvoeringen en maten alsmede 
bijkomende technische informatie zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PALACE  PANEELWANDEN PALACE  PANEELWANDEN
Type Palace 80 Palace 90 Palace 110 S Type Palace 110 SI Palace 110 EI30 Palace 110  EI60 Transpalace
Elementdikte 80 mm 90 mm 110 mm Elementdikte 110 mm 110 mm 110 mm 100 mm
Deuren ja of nee ja of nee ja of nee Deuren ja of nee ja of nee ja of nee ja of nee
Vertikale Profielen standaard omliggend standaard terug-

liggende profielen
standaard omliggend Vertikale Profielen standaard 

inliggend
standaard 
inliggend

standaard 
inliggend

standaard 
omliggend

Elementhoogte 1500 - 3050 mm 1500 - 4050 mm 1500 - 15000 mm Elementhoogte 1500 - 15000 mm 1500 - 15000 mm 1500 - 15000 mm 1500 - 3500 mm
Elementbreedte 600 - 1240 mm 600 - 1240 mm 600 - 1240 mm Elementbreedte 600 - 1240 mm 600 - 1240 mm 600 - 1240 mm 600 - 1240 mm
Frameconstructie aluminium / hout aluminium / hout aluminium / staal Frameconstructie aluminium / staal aluminium / staal aluminium / staal aluminium
Plaatmateriaal 10 mm 18 - 20 mm 14 - 18 mm Plaatmateriaal 14 - 18 mm 16 - 18 mm 19 - 22 mm 8 mm ESG of 

VSG glas
Brandveiligheid brandvertragend 

Klasse 1 (optie)
brandvertragend 
Klasse 1 (optie)

brandvertragend  
Klasse 1 (optie)

Brandveiligheid brandvertragend 
Klasse 1 (optie)

30 minuten  
brandwerend

60 minuten  
brandwerend

-

Drukslofbediening handbediend handbediend handbediend of elek-
trisch

Drukslofbediening handbediend of 
elektrisch

handbediend of 
elektrisch

handbediend of 
elektrisch

handbediend 
of elektrisch

Geluidsisolatie 36 - 44 dB 37 - 48 dB 37 - 57 dB Rw Geluidsisolatie 37 - 57 dB 45 - 56 dB 45 - 56 dB 46 dB
Gewicht ca. 20 - 37 kg/m2 ca. 32 - 50 kg/m2 ca. 31 - 56 kg/m2 Gewicht ca. 31 - 56 kg/m2 ca. 33 - 65 kg/m2 ca. 33 - 75 kg/m2 ca. 65 kg/m2

Palace paneelwand met loopdeur - gesloten Palace paneelwand met loopdeur - geopend
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Ook het VBO-FEB (Verbond 
der Belgische Ondernemin-
gen) deed een beroep op de  
knowhow van EUROPLAFOND 
om de vergaderzalen in zijn 
nieuwe ontmoetingscentrum 
in te richten.

Er werd onder andere gebruik 
gemaakt van de mobiele 
wanden EUROCLOISON-MOBI, 
waarmee een grote ruimte in 
een handomdraai kan omge-
vormd worden in twee kleinere 
vergaderzalen.

Bij dit vernuftige wandsyteem 
kan men niet vermoeden dat 
het om een echte scheidings-
wand gaat.
 

EUROCLOISON-MOBI betekent 
een esthetisch geslaagde op-
lossing die daarenboven op 
het vlak van geluidsisolatie de 
nodige waarborgen biedt.
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De geluidsisolerende EUROCLOISON-MOBI 
vouwwanden zijn leverbaar in twee types: 
Phonic en Progress. Bovendien is er van bei-
de varianten zowel een vlakke als een accor- 
deonversie leverbaar.
Verder zijn deze vouwwanden zo ontworpen 
dat vloergeleiding overbodig is. Uiteraard is 
ook geluidsafdichting van cruciaal belang. 

PROGRESS en PHONIC VOUWWANDEN

Type Progress Phonic
wanddiktes
vlak 85 mm 110 mm
accordeon 130-160 mm 150-200 mm
wandhoogtes 1500-3050 mm 1500-3700 mm

1800-3000 mm met deur
paneelbreedtes
vlak 179-240 mm 180-302 mm
accordeon 150-298 mm 142-302 mm
plaatmateriaal 10 mm 14-16 mm
(optioneel brandvertragend 
klasse B1/M1)
verticale profielen kunststof kunststof

scharnierprofielen scharnierprofielen
sleeprubbers enkele loodrubbers, zwart dubbele loodrubbers, zwart
deuren - enkele deur vast aan

stijl (31 dB Rw)
luchtgeluidsisolatie 28 en 31 dB Rw 36, 40, 42 en 46 dB Rw
gewicht ca. 14 kg/m2 ca. 31-41 kg/m2
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PRESIDENT MOBIELE GLASWANDEN

Mobiele glaswanden bieden tal van toepassingen in winkels, de horeca en over-
heids-, bank- en verzekeringsgebouwen. Met EUROCLOISON-MOBI President creëert u  
eenvoudig privacy, terwijl de transparantie en het open karakter van de ruimte toch 
intact blijven. Dankzij de slanke constructie neemt deze functionele, stabiele wand in  
geparkeerde positie opvallend weinig ruimte in beslag.

Privacy met een open karakter

Variatiemogelijkheden voor iedere ruimte

• Van winkeletalage tot ontvangsthal: de President glaswanden zijn modieus en zorgen voor 
optimale lichtinval. Voor extra privacy kunt u het glas laten etsen, zandstralen of met folie 
beplakken. 

•  
• Daarnaast zijn ook teksten, logo’s en complete dessins mogelijk. Enorm bedieningsgemak 

en vergaande keuzevrijheid in uitvoering zijn grote voordelen van deze mobiele glaswan-
den. We ontwikkelden een vernuftig automatische hevelmechaniek waarmee het ene pa-
neel het andere vergrendelt. Hierdoor zijn overbodige, lastige draaiknoppen en hendels 
verleden tijd. U krijgt de garantie dat al onze elementen soepel en geruisloos voortbewegen. 

• Belangrijk detail: de President glaspanelen zijn zodanig ontwikkeld, dat er geen vertikale 
aluminium profielen nodig zijn. Waar de wand ook geplaatst wordt: u kunt altijd kiezen voor 
een doorlopend design zonder storende lijsten. Helderheid en transparantie staan voorop.

Daarom zijn de EUROCLOISON-MOBI vouwwanden uitgerust met solide, slijtvaste en 
akoestische sleeprubbers.



www.eurocloison.be   -   info@eurocloison.be

Maak kennis met het volledige EUROCLOISON-gamma

EUROCLOISON-SR: verplaatsbare systeemwanden monobloc 
EUROCLOISON-SANI: sanitaire wanden en cabines
EUROCLOISON-DECO: decoratieve scheidingswanden 
EUROCLOISON-MOBI: mobiele scheidingswanden
EUROCLOISON-TRANSPARENCE: volglazen wanden 
EUROCLOISON-MS: metal stud wanden, vast of demonteerbaar
EUROCLOISON-PARAVENTS: kantoorschermen 
EUROCLOISON-WALL CUPBOARDS: kastwanden


