
Creatief met ruimte



Verdienen aan ruimte
Ruimte is kostbaar. Bij Spijker weten we dat al jaren. Met onze vouw- en paneel-

wanden haalt u maximaal rendement uit elke vierkante meter. Zonder verbouwing 

van uw pand. Want waarom zou u geld besteden als u het ook kunt verdienen?

erVaring sinds 1965
Ruimte beter exploiteren. Daar zijn we groot mee geworden. Spijker behoort sinds 

1965 tot een van de belangrijkste leveranciers van vouw- en paneelwanden. In 

ruim 45 jaar tijd zijn de meest uiteenlopende opdrachten al eens uitgevoerd; vrij-

wel geen vraag of situatie die we niet hebben meegemaakt. En wat dan nog?  

Het bedenken van vernieuwende oplossingen is een van onze sterke kanten.
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- Workx Zwolle
- Media Markt Rotterdam
- Rabotheater Hengelo
- Theaterhotel Almelo
- Grolsch Veste
- Menzis Enschede
- Pieter Poot De Blesse
- KNVB Deventer
- Stadskantoor Enschede
- Stadion FC Zwolle

“Spijker is een verhaal apart. Een maatwerkoplossing is ook ècht 
een maatwerkoplossing! Vanaf de tekentafel werd er al meegedacht 
over maatvoering, functionaliteit en rendement. En dat levert me veel 
voordeel op in de praktijk. De zalen worden nu optimaal benut. Met de 
onderhoudsservice blijf ik verzekerd van kwaliteit.”  
            Uitbater uitgaanscentrum

“Voor onze opdrachtgevers willen we de beste kwaliteit tegen een 
goede prijs. Bouwkundig moet het kloppen. Het mooie is dat Spijker 
ook lay-out technisch geen beperkingen heeft. Spijker blijft onze nr. 1 
leverancier als het aankomt op vouw- en paneelwanden.”
                                                        Jules Lucas, BLM architecten

Voor ieder wat wils
Of het nu gaat om een kantoor, restaurant, vergaderruimte, kerkgebouw of leslo-

kaal: Met ons brede productaanbod aan vouw- en paneelwanden optimaliseren 

wij uw ruimte. Daarbij kunt u rekenen op de beste kwaliteit tegen de beste prijs. 

Zodat u financiële ruimte overhoudt voor andere zaken.
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enKele opdrachtgeVers: 
- Heineken (diverse locaties)
- Rabobank (diverse locaties)
- Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk
- Medisch Spectrum Twente
- Universiteit Twente
- Wijk Kloosterveste Assen
- Landgoed Holthurnsche Hof (Berg en Dal)
- ABN AMRO (diverse locaties)
- Ministerie van Defensie (diverse locaties)
- ROC opleidingen (diverse locaties)



optimaal gebruiKsgemaK
Creatieve innovatie blijft ons uitgangspunt. Als ervaren specialist kijken we 

daarom verder dan design en flexibiliteit. Bij al onze vouw- en paneelwanden 

bent u verzekerd van optimale akoestiek, (brand)veiligheid, gebruiksgemak en 

maximaal rendement per vierkante meter. 

A Spindel voor paneelwand

B Parkeeropstelling 2-puntsophanging

C Deurgreep paneelwand

D Projecttekening

E Drukslof uitgedraaid

F Drukslof ingedraaid

G Toegangsdeur

H Aanzicht detail

T +31 (0)53 432 28 86 

F +31 (0)53 432 83 64

www.spĳkerbv.nl 

info@spĳkerbv.nl
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GARANTIECERTIFICAATHartelijk gefeliciteerd met uw Spijkerwand. Met dit certificaat bent u verzekerd van de klantvriendelijke en betrouwbare 

service van Spijker b.v. Met dit certificaat heeft u maar liefst recht op 30 maanden garantie. 

Spijker b.v. verplicht zich om alle defecte onderdelen van uw Spijkerwand te herstellen of te vervangen gedurende

30 maanden na leverdatum.
Na melding van het defect wordt de reparatie op een zo kort mogelijke termijn door ons uitgevoerd. Indien het defect is te 

wijten aan Spijker b.v. zijn alle gemaakte reparatiekosten, zoals arbeidsloon, materiaalkosten en reis- en verblijfkosten, voor 

rekening van Spijker b.v.. 
De garantieverplichting vervalt, indien de gebruiker zelf, zonder schriftelijke toestemming van Spijker b.v., gedurende de 

garantietermijn wijzigingen of reparaties verricht of door derden laat verrichten. 

Wij wensen u veel plezier met uw Spijkerwand!Met vriendelijke groet,

R.J.W. WijksmaSpijker b.v.

Mekkelholtsweg 7 | Postbus 502 | 7500 AM Enschede 

T +31 (0)53 432 28 86 | F +31 (0)53 432 83 64 | www.spijkerbv.nl | info@spijkerbv.nl
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niets is ons te geK
Van materialen, kleuren en geluidsisolatie tot brandveiligheid en bedieningsgemak: op basis van 

uw wensen en eisen geven we u graag goed advies. We beschikken over een grote database 

met diverse afbeeldingen en schetsen. Mogelijk heeft u ook eigen ideeën over de vormgeving 

van uw vouw- of paneelwand. Misschien wilt u wel uw eigen foto op de wand. Van spiegels tot 

lambrisering op de wand: U bedenkt het. Wij maken het. Niets is ons te gek!

- Meer rendement 

- Flexibele indeling 

- Energiebesparing 

- Geen grote verbouwingskosten

- Hoogwaardige geluidsisolatie 

- Wandafwerking in uw huisstijl 

- Garantiecertificaat

- APK onderhoudsservice

Ongekende m
ogelijkheden
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uw Voordelen op een rij:



Mogelijkheden
- Deur / dubbele deur
- Zeer hoge geluidsisolatie
- Glasopeningen
- Borstwering
- Melamine, HPL, Vinyl en wandbekleding
- Fotoprintbeplakking
- Rail in RAL kleur
- Brandwerend
- Rail afdeklijsten
- Glasroeden

Mogelijkheden:
- Meerdere vleugels
- Afsluitbaar middels cilinderslot
- Geen vloergeleiding
- Hoge geluidsisolatie
- Makkelijk bedienbaar
- Melamine, HPL, Vinyl en wandbekleding
- Rail afdeklijsten
- Rail in RAL kleur

Mogelijkheden:
- Melamine, HPL, Vinyl en wandbekleding
- Schilderklaar voorbereid
- Volledig afsluitbaar
- Compact systeem
- Middensluiting 
- Licht in gewicht 
- Vloergeleiding overbodig

Mogelijkheden:
- Rail en profielen in RAL kleur
- Ingebouwde toegangsdeur
- Slank profiel
- Transparante uitvoering
- Foliebeplakking
- Fotoprintbeplakking
- Diverse afwerkingsmogelijkheden in glas

Comfort, flexibiliteit, veiligheid en design zijn 
aspecten die op de voorgrond staan bij het ont-
werpen van onze Space paneelwand. Dankzij 
akoestische druksloffen en een solide spindel-
mechaniek bent u verzekerd van een geluids-
isolerende en energiebesparende wand.

Deze geluidsisolerende accordeon vouwwand 
is met één eenvoudige beweging te openen en 
af te sluiten middels een haaksluiting. De af-
dichtingsrubbers aan de boven- en onderzijde 
van de vouwwand zorgen voor de geluidsisole-
rende werking. Dit wandtype wordt vaak toe-
gepast bij horecagelegenheden, zalencentra en 
utiliteitsgebouwen.

Met de enkelvoudige panelen van de Smart 
creëert u een hanteerbare accordeon vouw-
wand voor visuele scheidingen. Wat overblijft 
is een dun en smal pakket. De Smart is zeer 
gebruiksvriendelijk en leverbaar in een aantal 
standaard paneelbreedtes. De gelagerde wiel-
stellen met kunststof loopvlakken lopen soepel 
en geruisloos in een hoogwaardige aluminium 
rail.

Multifunctioneel gebruik van uw ruimte, met 
behoud van een open karakter. Onze Spirit 
glaswanden (met mogelijkheden zoals etsen, 
zandstralen of foliebeplakking) stellen u in 
staat om een verplaatsbare wand van uitzon-
derlijke klasse samen te stellen. De mogelijk-
heden zijn vrijwel onbeperkt. De Spirit is een 
absolute blikvanger.

scope Vouwwand

smart Vouwwand

space paneelwanden

spirit glaswanden

Uitgebreid assortim
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Spijker b.v. | Mekkelholtsweg 7 | Postbus 502 | 7500 AM Enschede
T +31 (0)53 432 28 86 | F +31 (0)53 432 83 64 | www.spijkerbv.nl | info@spijkerbv.nl Creatief met ruimte

www.spijkerbv.nl

Op www.spijkerbv.nl vindt u een uitgebreide fotopresentatie van 

de door ons uitgevoerde projecten. Onze wanden bekijken? 

Vraag dan een vrijblijvende bezichtiging aan. 

Er is altijd wel een referentie-adres bij u in de buurt.

Eetcafé Pieter Poot De Blesse


