
SKYFOLD WORDT IN BELGIE
VERTEGENWOORDIGD DOOR FDS

    VERTICAAL  
           DESIGN
     OPTIMALE
 AKOESTIEK



Ontdek de serie Skyfold® producten, verticale vouwwanden die design, prestatie, flexibiliteit en 
akoestiek in zich verenigen. Lichtgewicht, elektrisch en gebruiksvriendelijk.

	   Geluidswerende elektrisch bedienbare wanden die de industrienormen overtreffen
	 	   Ruimte verdelende wanden die zich volledig automatisch opvouwen in het plafond
     Decoratieve elementen met alle voor interieurs gangbare vormen van afwerking
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     SKYFOLD         
  CLASSIC
         SERIE

De Classic serie is geschikt voor die ruimtes waar behoefte is aan flexibiliteit in 
combinatie met uitstekende akoestische eigenschappen. Dat kunnen eenvoudige ruimten 

zijn als kantoren en schoollokalen, maar ook complexe varianten als beurshallen, 
auditoria en theaters met hellingen en traptreden.

De waarden van de akoestische geluidswering van de Classic 51, 55 en 60 overtreffen
de industrienormen en garanderen dat de privacy en vertrouwelijkheid worden

gerespecteerd tussen de verschillende ruimten. Het Classic NR model absorbeert
bovendien omgevingslawaai binnen de ruimte. Dit vergroot het gebruikscomfort. 

AKOESTISCHE PRESTATIES 

		Classic 51__________  Uitstekende geluidswering (STC 51 / RW 51)
		Classic 55__________  Superieure geluidswering (STC 55 / RW 54)
		Classic 60__________  Maximale geluidswering (STC 60 / RW 59) 
		Classic NR__________   Uitstekende geluidsabsorptie met een geluidsreductie-
                     coëfficient (NRC/SAC) tot 0.65 (STC 50 / RW 49)

  AFMETINGEN

	 	 		Breedte:__________ onbeperkt
	 	 		Hoogte:_________ tot 11m

    AFWERKINGEN

    Diverse fineersoorten, kleurgelakt, textiel, hardplastic laminaat, vinyl, digitale  
    print, whiteboard of klantspecifiek ontwerp.     
                      (Classic NR – uitsluitend standaard Skyfold afwerking textiel.)
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eindafdichtingen (vergroot)



PLAFOND

VLOER

Het bovenste element van de Zenith serie heeft de harmonica vouwwijze van 
de Classic, terwijl de onderste elementen loodrecht verticaal bewegen. 

Hierdoor kan kostbare ruimte voor- en achter de wand optimaal benut worden.
De ideale oplossing voor ruimten met eventuele wandobstructies die het

gebruik van een verticale wand zouden kunnen beperken. 

AKOESTISCHE PRESTATIES 

		Zenith 48___________  Uitstekende geluidswering (STC 48 / RW 47)
		Zenith 55___________  Superieure geluidswering (STC 55 / RW 54)
		Zenith 60___________  Maximale geluidswering (STC 60 / RW 59) 

  AFMETINGEN

	 	 		Breedte:__________ tot 14,6 m
	 	 		Hoogte:_________ tot 3,66 m

    FINISHES

    Diverse fineersoorten, kleurgelakt, textiel, hardplastic laminaat, vinyl, digitale  
    print, whiteboard of klantspecifiek ontwerp.     
    (Zenith 48 – Uitsluitend Skyfold standaard afwerkingen: textiel en vinyl.)

    SKYFOLD     
  ZENITH
      SERIE
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PLAFOND

VLOER

SKYFOLD
   MIRAGE

De elektrisch opvouwbare glaswand Mirage bevat Skyfolds technologie 
waarmee de extra luxe van transparantie wordt geboden.

In dit strak vormgegeven lichtgewicht aluminium frame kan een breed scala 
van glas en plexiglas worden toegepast. De Mirage is onderhoudsvriendelijk 

en dé oplossing voor lichte, stijlvolle en uitnodigende ruimten. 

  AFMETINGEN

	 	 		Breedte:_________  onbeperkt
	 	 		Hoogte:_________ tot 7,3 m

    AFWERKINGEN

    Diverse soorten glas: gelaagd glas, gehard glas, plexiglas, Lexan©,                              
    kogelwerend glas, matglas en geëtst glas. 
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OM TE KIEZEN  
       VOOR SKYFOLD ®
10 GOEDE

REDENEN  
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01			AKOESTISCH SUPERIEUR: Alle Skyfold wanden bieden geluidswerende waarden die 
de industrienormen overtreffen. Bovendien gelden de meetbare akoestische eigenschappen 

voor de complete wand en niet alleen voor de afzonderlijke elementen!

02 		EENVOUDIG: Elektrisch te bedienen systemen die werken zodra u de sleutel omdraait. 

03 			RUIMTE: Kostbaar vloeroppervlak gaat niet verloren, want Skyfold wanden worden in het 
plafond geparkeerd. 

04 			DESIGN: Creëer een geheel eigen uitstraling door een breed assortiment materialen 
en afwerkingsmogelijkheden die fraai gecombineerd kunnen worden, zonder zichtbare 

mechanismen, vloer- of wandrails.

05 		ECONOMISCH: Vereist weinig mankracht en vergt minimaal onderhoud. 

06 		SNEL: Skyfold configureert een ruimte opnieuw binnen enkele minuten.

07 			STIL: Geruisloze werking – creëer een feestzaal zonder de vergadering ernaast te storen!

08 			LICHTGEWICHT: Dankzij een ingenieus ontwerp dat minder staal vereist, zijn Skyfold 
wanden lichter in gewicht dan de meeste conventionele systemen.  

09 			FLEXIBILITEIT: Op maat gemaakte systemen die aangepast kunnen worden aan iedere 
ruimte; groot of klein, eenvoudig of complex. 

10 			BETROUWBAAR: Skyfold wanden zijn duurzaam. Niet voor niets biedt Skyfold maar 
liefst 10 jaar garantie (mits voorzien van een onderhoudscontract), wat toonaangevend is   

in de branche!

SKYFOLD PRODUCTLIJN  
     VERZAMELSTAAT

 
Skyfold  
Classic 51

Skyfold  
Classic 55

Skyfold  
Classic 60

Skyfold  
Classic NR

Skyfold  
Zenith 48

Skyfold  
Zenith 55

Skyfold  
Zenith 60

Skyfold  
Mirage

TECHNISCH (IMPERIAAL)

STC (Systeem) 51 55 60 50 48 55 60 -

STC (Paneel) 61 61 66 60 57 61 66 -

NRC (Systeem) - - - tot 0.65 - - - -

Max Hoogte (ft.) 36 36 28 36 12 12 12 24

Max Breedte (ft.) onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt 48 48 48 onbeperkt

Gewicht (lbs/sq.ft.) 7 7.6 9.4 7.5 6 6.8 8.6 8

Verkrijgbare afwerking Diverse* Diverse* Diverse* Alleen textiel Standaard  
Textiel / Vinyl

Diverse* Diverse* Diverse**

Nisdiepte vereist
voor opslag (ft) - circa

2’-0” tot 6’- 4” 2’-0” tot 6’- 4” 2’-0” tot 5’-0” 2’-0” tot 6’-4” 2’-0” tot  
2’-8.25”

2’-0” tot  
2’-8.25”

2’-0” tot  
2’-8.25”

3’-2” tot 4’-9”

Nisbreedte (ft) - circa 55” tot 69” 55” tot 69” 55” tot 69” 55” tot 69” 47.75” tot 
62.75”

47.75” tot 
62.75”

47.75” tot 
62.75”

44” tot 61”

TECHNISCH (METRISCH)

RW (Systeem) 51 54 59 49 47 54 59 -

RW (Paneel) 60 60 64 58 55 60 64 -

SAC (Systeem) - - - tot  0.65 - - - -

Max Hoogte (mm) 11.000 11.000 8.535 11.000 3.660 3.660 3.660 7.315

Max Breedte (mm) onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt 14,600 14,600 14,600 onbeperkt

Gewicht (kg/m2) 34,2 37,1 46 36,6 29,3 33,3 42 39,1

Verkrijgbare afwerking Diverse* Diverse* Diverse* Alleen textiel Standaard  
Textiel / Vinyl

Diverse* Diverse* Diverse**

Nisdiepte vereist 
voor opslag (mm) - circa

615 tot 1.960 615 tot 1.960 615 tot 1.530 615 tot 1.960 615 tot 820 615 tot 820 615 tot 820 965 tot 1.450

Nisbreedte (mm) - circa 1.385 tot 1.750 1.385 tot 1.750 1.385 tot 1.750 1.385 tot 1.750 1.210 tot 1.595 1.210 tot 1.595 1.210 tot 1.595 1.105 tot 1.550

EXTRA FUNCTIES

Elektrische bediening ja ja ja ja ja ja ja ja

Vloerrail nee nee nee nee nee nee nee nee

Wandlijsten nee nee nee nee nee nee nee ja

Obstructiesensor ja ja ja ja ja ja ja nee

Infrarood sensor nee nee nee nee nee nee nee ja

VERKRIJGBARE OPTIES

10 jaar onderdelen garantie ja ja ja ja ja ja ja ja

 Back-up werking                        ja                          ja                          ja            ja                          ja                         ja                          ja                          ja  

*  Afwerking mag niet dikker zijn dan 3 mm en niet zwaarder dan 0,4 kg/m²            
** Raadpleeg het technische gedeelte van onze website voor de verkrijgbare glassoorten.

 Let op: sommige van bovenstaande gegevens zijn ‘circa maten’. 
 Zie onze website voor specifieke en complete technische informatie, CAD en REVIT bestanden en tekentabellen.

SKYFOLD
CONVENTIONEEL BEDIENBARE 
WANDEN

8 x 3 m. wand
Systeem Origineel

STC Rating

19 x 6 m. wand

10 min.   30 min. 60 min 1 min.   2 min.10 jaar5 jaar

BENODIGDE TIJD VOOR OPSTELLEN VAN SKYFOLD WANDEN 
VERGELEKEN MET CONVENTIONELE BEDIENBARE WANDEN

AKOESTISCHE PRESTATIES VAN SKYFOLD WANDEN 
VERGELEKEN MET CONVENTIONEEL BEDIENBARE WANDEN



HET EXCLUSIEVE ASSORTIMENT SKYFOLD 
BEDIENBARE VERTICALE VOUWWANDSYSTEMEN 

BIEDT EEN UNIEKE MANIER OM RUIMTEN TE 
VERDELEN. ONZE KLANTSPECIFIEKE SYSTEMEN 

ZIJN VOLAUTOMATISCH EN WORDEN IN DE 
PLAFONDUITSPARING GEPARKEERD DOOR 

EENVOUDIGWEG 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

Skyfold is verheugd officieel lid te zijn van de Amerikaanse Green Building Council. De Green Building Council streeft naar 
gebouwen met een beter ontwerp die niet alleen méér milieu- en maatschappelijk verantwoord zijn, maar die ook bijdragen 

aan een betere levenskwaliteit van de gebruikers en de leefgemeenschappen waarin ze zijn gebouwd. De Council heeft een 
toetsingssysteem ontwikkeld dat bekendstaat als LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Wat betreft gerecyclede 

materialen, kunnen architecten en eindgebruikers die kiezen voor een Skyfold verticaal bedienbaar wandsysteem rekenen op de 
hieronder vermelde gegevens, met het oog op LEED-accreditatie van hun projecten.

Om het milieu te kunnen blijven beschermen, is het van essentieel belang dat wij allemaal onze bijdrage leveren om zo veel 
mogelijk recyclebare materialen te gebruiken. Skyfold is er trots op hieraan een bijdrage te kunnen leveren.

 
Gerecyclede materialen  tot 97%
Na gebruik  tot 27%
Voor gebruik   tot 50%

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

www.skyfold.com

FUNKTIE & DEKORATIE SYSTEMS N.V. 
INDUSTRIEPARK DRONGEN 11A
9031 GENT (DRONGEN)
BELGIË 

T +32 (0)9 280 84 30     E   info@fds.be
F +32 (0)9 280 84 39     W www.fds.be


