
1.  Het  curtain-wall  Systeem
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2.  Plaatsen

Schuif de telescopische 
staander uit met ingedrukte 
vergrendeling, druk de veer-
poot naar beneden en laat 
de vergrendeling los.

Haak de Curtain-Wall header 
aan de ringtop van de 
staander.

Bevestig de volgende 
staander aan de andere 
kant van de header en 
schuif deze uit totdat de 
foamlaag goed aansluit 
tegen het plafond.

Voeg meerdere modules 
toe om een Curtain-Wall in 
elke gewenste afmeting en 
vorm te maken. 

Staander Clips klikken de 
brandvertragende poly-
ethyleen folie vast aan de 
staanders.

3.  Toepassen

Stop stof, 
vuil en tocht

Onmisbaar 
bij renovatie en 
onderhoud

Plaats 5 meter 
wand in 5 minuten

Veilig en
brandvertragend
EN 13501-1

Gegarandeerd
rendabel

Waarborg
hygiëne en
privacy

Uw voordelen

Bekijk de demonstratie video op 
www.curtain-wall.nl

 9 Maakt 360 graden draaien van header mogelijk

 9 Duwt de header tegen het plafond

 9 Voorkomt beschadigingen aan plafond

Ringtop1

 9 Klikken de folie stevig vast aan de staander

 9 Zorgen voor de perfecte afdichting

Clips2

 9 Gepatenteerd locksysteem

 9 Indrukken >> Staander uitschuiven >> Loslaten

 9 Onderhoudsvrij

Locksysteem3

 9 Gecertificeerd NFPA-701 / EN 13501-1 

 9 Lichtdoorlatend

 9 Niet transparant voor maximale privacy

 9 Sterk en milieuvriendelijk

Brandvertragende folie4

 9 Creëert een constante druk tussen vloer en plafond

Veersysteem5

 9     De schoonloopmat met kleeftechniek

 9     Verwijdert 90% van het vuil onder de schoen

 9     Voorkomt de verspreiding van stof en vuil

 9     60 genummerde kleeflagen

 9     Mogelijkheid voor bedrijfslogo

Tackmat8

 9 Makkelijk en snel een afsluitbare doorgang

 9 Te gebruiken als onderdeel van elke Curtain-Wall

Curtain-Door7

 9 Zelfklevende ritssluiting

 9 Maakt overal gemakkelijk een doorgang

Zip-Up9

 9 Voor een perfecte afdichting tegen plafond en wand

 9 Laat geen beschadigingen achter

 9 Bijzonder geschikt voor systeemplafonds

 9 Geen puntbelasting d.m.v. drukverdeling

Header- en sidefoam6

 9     Multifunctionele klem

 9     Houdt opgerolde folie omhoog

 9     Wordt gebruikt bij buitentoepassing

Multiklem10

5. systeem   samenstellen

ZIP-UP
2 stuks
210cm

TACKMAT
60 kleeflagen
61x76cm

SIDEFOAM KIT
8 stuks
100cm

VERVANGINGSFOLIE 
Brandvertragend EN 13501-1
Diverse afmetingen

Toevoegen

Curtain-Wall is het unieke gepatenteerde afschermsysteem, standaard voorzien van brandvertragende folie. 
Curtain-Wall houdt stof, vuil en tocht tegen tijdens verbouw-, renovatie en onderhoudswerkzaamheden. 
Het systeem is zo snel te plaatsen dat het niet alleen wordt gebruikt bij grote projecten, maar ook bij de 
meest kortstondige klussen.

4.  opbergen

Video Systeemeigenschappen

360° verplaatsbaar

MODULE 90
90cm breed

MODULE 120
120cm breed

Uitbreiden

MODULE 150
150cm breed

STARTERKIT 
4,5m

PROKIT
7,2m

MASTERKIT
14,4m

CURTAIN-DOOR
1,2m

Kits

Breedte Modules van 90, 120 en 150cm

Hoogte Standaard uitschuifbaar tot 400cm 
Met verlengstukken tot 550cm

Plafondaansluiting Headerfoam zorgt voor een perfecte afdichting en drukverdeling 
Bijzonder geschikt voor systeemplafonds

Zijaansluiting De modules worden verbonden door de folie in elkaar te draaien en vast te klikken aan de staanders
Sidefoam zorgt voor een perfecte afdichting tegen de wand

Vloeraansluiting Roll-Up strips i.c.m. het veersysteem sluiten de onderkant af

Folie Standaard voorzien van stevige brandvertragende folie
Gecertificeerd NFPA-701 en EN 13501-1

Doorgang Deurmodule van 120cm breed of zelfklevende ritssluitingen van 210cm hoog

Vorm In elke vorm te plaatsen en per module 360 graden draaibaar

Opbouwtijd 1 meter per minuut
Kosten Gemiddeld €120,- per m1



ZORGINSTELLINGEN BOUW EN RENOVATIE SCHILDER EN 
ONDERHOUD MULTINATIONALS

onze gebruikers

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
Ziekenhuis

SCHILDERWERK
Parkeergarage

VERBOUWING
Laboratorium

RENOVATIE
Kantoorgebouw

SCHILDERWERK
School

WATERSCHADEHERSTEL 
Praktijk

VLOER SCHUREN  
Woonhuis

WINKELVERBOUWING
Winkelcentrum

KOZIJNRENOVATIE
Woonboerderij

RESTAURATIE
Paleis

RESTAURATIE
Museum

SCHILDERWERK  
Hotel

BUITENSCHILDERWERK
Galerijflat

RENOVATIE
Luchthaven

INSTALLATIEWERK
Boutique

Het innovatieve afschermsysteem

www.curtain-wall.nl

info@curtain-wall.nl
www.curtain-wall.nl

c u rta i n-wa ll   n ed er la n d 

Na het grote succes in Amerika, waar het gepatenteerde  Curtain-Wall 
systeem al jaren gebruikt wordt in de bouwwereld en zelfs behoort tot de 

standaarduitrusting van vele technische diensten binnen ziekenhuizen, hotels, 
laboratoria en grootwinkelbedrijven, zijn de Curtain-Wall producten sinds 2009 
ook in Europa verkrijgbaar via Curtain-Wall Europe.

Primaverde BV
Industrieweg 22a
5145 PV  Waalwijk

Tel.  0416 820248
Fax  0416 854858
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