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VERTROUW OP CURTAIN-WALL!
5

UITBREIDINGEN
Curtain-Wall is een modulair systeem; alle modules zijn onderling koppelbaar. Er zijn diverse uitbreidingen
verkrijgbaar en eventuele vervangingsonderdelen kunt u nabestellen. U bepaalt dus zelf per project de
samenstelling van uw stofwand.
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VERLENGINGSSET

ACCESSOIRE
VOORDEEL KIT

1

2
10
TACKMAT

1. Brandvertragende folie

• Gecertificeerd NFPA-701 / EN 13501-1
• Lichtdoorlatend
• Niet-transparant voor maximale privacy
• Sterke PE-folie
• Stofdichte montage met speciale clips

2. Veersysteem

• De geveerde telescopische staander
creëert een constante druk tussen de
vloer en het plafond

3. Locksysteem

• Indrukken, loslaten, klaar!
• Onderhoudsvrij

MODULAIR STOFWANDSYSTEEM
VOOR BOUW, AFBOUW EN RENOVATIE

4. Header

• Vormt de aansluiting tussen de stofwand
en het plafond
• Geen puntbelasting door optimale 		
drukverdeling, daardoor bijzonder geschikt
voor systeemplafonds

6. Header en side foam

• Perfecte afdichting tegen plafond en wand
• Voorkomt beschadigingen

ZIP-UP SET

61 x 76cm: 30 kleeflagen
75 x 115cm: 30 kleeflagen

2 stuks
210cm

Verlengt de staander tot
max. 500cm

Systeemeigenschappen
Curtain-Wall kent ontelbaar veel variaties en is
geschikt te maken voor elke ruimte.

• Module met afsluitbare doorgang
• Toe te passen in elke opstelling

Breedte
Modules van 90cm, 120cm en
150cm. Oneindig koppelbaar.

Vloeraansluiting
Stofdichte vloeraansluiting door
middel van speciale roll-up strip

8. Zip-Up Set

Hoogte
Standaard tot 400cm. Met
verlengstukken bereikt u een
hoogte tot 500cm.

Folie
Het Curtain-Wall systeem is
standaard voorzien van stevige
brandvertragende PE-folie.
Gecertificeerd NFPA-701 en EN
13501-1.

7. Curtain-Door (120cm breed)

• Set van 2 zelfklevende ritssluitingen
• Maakt overal gemakkelijk een doorgang

9. Multiklem en clips

Plafonds en wanden
Stofdichte aansluiting op wanden
en plafonds. Dankzij de uitgekiende
drukverdeling ook geschikt voor
systeemplafonds.

• De clips fixeren de folie aan de
telescopische staander
• De multiklem houdt de opgerolde
folie omhoog

Doorgang
Gebruik de kant-en-klare
Curtain-Door deurmodule of
de zelfklevende Zip-Up
ritsdoorgangen.

STOPT OVERLAST VAN
STOF, VUIL EN TOCHT
GEGARANDEERD
RENDABEL
VOLLEDIG FLEXIBEL
IN VORM EN AFMETING
VEILIG EN BRANDVERTRAGEND,
VOLDOET AAN EN 13501-1
SNEL
OP TE ZETTEN
KEER OP KEER
HERBRUIKBAAR
PROFESSIONELE
UITSTRALING

een merk van
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• De ringrop duwt de header tegen het
plafond, waardoor de druk verdeeld
wordt over de gehele lengte van de header

10. Opbergtas en accessoires

• Handig opbergen en meenemen
• Altijd klaar voor de volgende klus
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5. Ringtop

Snel op te zetten,
zelfs door één persoon
Stofvrij schilderen
Doorwerken tijdens
kantoorrenovatie

CURTAIN-WALL KITS

FLEXIBEL MODULAIR
STOFWANDSYSTEEM

Alle kits, modules en onderdelen zijn koppelbaar. Dus Curtain-Wall is oneindig uit te breiden.

Curtain-Wall is het snelle solide
stofwandsysteem. Daarmee houdt u stof,
vuil en tocht tegen tijdens verbouwingen,
renovaties en onderhoud.

MEEST
T
VERKOCH

PRO KIT

Door een Curtain-Wall stofwandsysteem
te plaatsen, splitst u de ruimte. Terwijl de bouwactiviteiten worden
uitgevoerd, kan het dagelijks leven in de aangrenzende ruimtes dus
gewoon doorgaan zonder overlast van (fijn)stof, vuil en tocht.

7,2 meter

• 7x telescopische staander
• 2x header 90cm incl. folie
• 2x header 120cm incl. folie
• 2x header 150cm incl. folie
• 1x Zip-Up set (ongemonteerd)

Ideaal tijdens de renovatie van woningen, kantoren, hotels,
openbare gebouwen, musea, winkels en ziekenhuizen.
Curtain-Wall is handig mee te nemen en zeer gemakkelijk op te
zetten. Curtain-Wall is inzetbaar voor zowel grote projecten als
kleinere klussen. Keer op keer opnieuw te gebruiken. Standaard
voorzien van brandvertragende folie.
verplaatsbaar

MASTER KIT

VOOR DE
MASTER

Representatief systeem voor
openbare gebouwen

Compacte opstelling bij
plaatselijke werkzaamheden

14,4 meter

Koppelbaar en verplaatsbaar

• 12x telescopische staander
• 2x header 90cm incl. folie
• 2x header 120cm incl. folie
• 1x header 120cm incl. folie
met Zip-Up set voorgemonteerd
• 6x header 150cm incl. folie
• 2x Zip-Up set (ongemonteerd)

Voeg meerdere modules
toe voor een stofwand in
elke gewenste afmeting
en vorm

ONTDEK ALLE
OPSTELMOGELIJKHEDEN
Opstellen zonder moeite,
dankzij de telescopische
verende staanders

Snelle en solide montage

Grote kantoren? Kleinere woonkamers?
Snel een deuropening afschermen?
Met Curtain-Wall maakt u eenvoudig
elke gewenste opstelling en vorm.

STARTER KIT

CURTAIN-DOOR KIT

4,5 meter

1,2 meter

• 4x telescopische staander
• 3x header 150cm incl. folie
• 1x Zip-Up set (ongemonteerd)

• 2x telescopische staander
• 1x header 120cm incl. folie
met Zip-Up set voorgemonteerd

Alle kits zijn voorzien
van draagtas(sen) en de
benodigde accessoires

Bekijk alle producten, toepassingen
en video’s op onze website:
www.curtainwalleurope.com

