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TRANSPARANTE

deuren en wanden
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ELANCE
Clipper biedt een nieuwe reeks van glazen rand aan rand wanden,
Elance om beter in te spelen op veranderend gebruik en toepassingen
van werkruimten. De bundeling van expertise in dezelfde ruimte,
vereist na te denken over en nieuwe ontwerp van kantoor ruimten
modellen. Deze evolutie vraagt om meer transparantie tussen
de ruimtes om de communicatie en uitwisselingsdynamiek te
bevorderen. Het meest geschikte materiaal om deze verwachtingen
voor openbaarheid te ontmoeten is glas. De wanden 100% glas
maximaliseren natuurlijk licht, en zet de nadruk op de inrichting van
de ruimte en hun levenssfeer. Deze nieuwe aanpak van uitwisseling
en permanente interconnectie in de arbeidsorganisatie biedt voor
iedereen en welbehagen gevoeld, zowel fysiek als op de stemming
van de medewerkers. Ook ruimtes ontwerpers gunsten deze
nieuwe conﬁguraties waaronder plezier en welzijn op het werk voor
gebruikersvriendelijkheid van medewerkers. Elance, de nieuwe
zeer transparant scheidingswand is de tertiaire lay-out oplossing
om natuurlijk licht te optimaliseren en het waarderen van de
schoonheid van de inrichtingen en structuren.

Enkele beglazing gecentreerd voor gehard of
belaagd glas 10 tot
15 mm dikte.

Dubbele beglazing voor
gehard of belaagd glas
10 tot 12 mm dikte

Innovatie
De ligger ELANCE sectie
58 x 50 mm is bedoeld om
de uitvoering van de beglazing
te vergemakkelijken.
De multifunctionele geometrie van
de ligger beantwoord alle verwachtingen in de constructie voor de
drie afwerkingen van glazen wanden rand aan rand:
/ Scheidingswand Enkele beglazing
gecentreerd
/ Scheidingswand Dubbele beglazing

Enkele beglazing eenzijdig
met aluminium deksel voor
gehard of belaagd glas van
10 tot 12 mm dikte
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/ Scheidingswand Enkele beglazing
eenzijdig met aluminium deksel
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Openslaande deuren voor
de ELANCE Scheidingswand
De serie van deuren voor ELANCE scheidingswand biedt een ruime
keuze van samenstelling : volledige hoogte deuren of inbegrepen
deuren. De rechtstreekse aansluiting van de deur kozijn staanders
op Glas brengt een uiteindelijke afwerking en esthetiek in perfecte
harmonie met de drie beglazing opties van de ELANCE serie.
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Aluminium frame deur ﬂush, dikte
57 mm, ﬂush aan beide zijde van
de wand.

Houten deuren ﬂush dikte van
57mm, ﬂush aan twee zijden van
de wand.

Houten deuren dikte van 40 mm.

Deur glasdikte 12 mm.
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Het aluminium frame openslaande
deuren serie wordt geleverd in
perfecte overeenstemming met de
drie afwerkingen van ELANCE kantoor
wanden. De ﬁjnheid van de proﬁelen
van deuren in de rand aan rand glazen
wanden levert uiteindelijke een zeer
ﬂuïde en esthetische ruimte verdeling.

Optie pull bar

Openslaande aluminium
frame volle hoogte deur
1 vleugel.

Openslaande aluminium
frame volle hoogte deuren
2 vleugels.
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Montage op 2 vleugels met sponning en tegen
sponning tussen openslaande en semi-vaste.

De deurdwarsbalk is uitgelijnd met de ligger van
de wand.

Openslaande
ALUMINIUM FRAME
deuren
Aluminium frame deur
ﬂush dikte van 57mm,
gelijk aan beide kanten van
de wand.

Aluminium frame deuren Enkele
beglazing gecentreerd.

Aluminium frame deuren
Enkele beglazing eenzijdig.

Aluminium frame deuren
dubbele beglazing.

De ELANCE deuren is een
volledig programma van
deuropeningen opties voor
het akoestisch comfort van
de gebruikers en voldoende
aan esthetische eisen.

* Aangebrachte
Scharnieren optie.

* Spil scharnier optie.

*Geïntegreerde deur sluit optie.

*Akoestisch plint optie.
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Openslaande HOUTEN deuren

De combinatie van soorten houten
deuren van volledige hoogte met
glazen wanden zorgt voor een
chique en warme Touch.
* Geïntegreerde deur sluit

* Spil scharnier optie.

Houte deur volledige
hoogte 1 vleugel.

Houten deuren volledige
hoogte 2 vleugels.
* Akoestisch plint optie.

Houten deuren ﬂush dikte
57 mm, gelijk aan beide
kanten.
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Standard Houten deuren
dikte 40 mm.

*Aangebrachte Scharnieren optie.

GLAS
Glazen deuren volledige
hoogte verheerlijken het
concept van All Glazed.
Glazen deuren en wanden
vermengen zich.
De hoge transparantie
ÉLANCE bereikt hier
excellence.

Glas deur op gecentreerde enkele
beglazing in een blot glas wandafwerking.

Glas deur volledige hoogte,
1 vleugel tussen staanders.

Glas deur volledige hoogte,
1 vleugel tussen
vrij glas.

Glazen deuren volledige
hoogte, 2 vleugels tussen
de staanders.

Glazen deuren elke hoogte
2 vleugels tussen verlaat
vrij glas.

Optie B-twist draaideur heen en weer.
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Inclusief Deuren :
FINISHES HOUT, GLAS,
ALUMINIUM FRAME
Enkel beglazing met Inclusieve deur kozijn scheidingswand.

De inclusieve deuren zorgen
voor een echte doorloop in
de glazen wanden van het
ELANCE partitie. De keuze
van de houtafwerking, glas
of aluminium frame verrijkt
de creatie en toepassingen
van uw project.

Dubbele beglazing met inclusieve deur kozijn

Inclusieve aluminium
frame deur, 1 vleugel.

Inclusieve hout
deur, 1 vleugel.

Inclusief glas
deur, 1 vleugel.

Afwerking dubbel glas
scheidingswand en
aluminium frame deur.

Glas deur in gecentreerde
enkele beglazing.

Afwerking enkele
zijde beglazing scheidingswand en deur.

Standaard houten deur
40 mm dikte in dubbele
beglazing scheidingswand.

Afwerking gecentreerde
enkele beglazing scheidingswand en aluminium
frame deur.

Houten deur Flush 57 mm
dikte in gecentreerde enkele
beglazing.
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Linker pagina
Houten deur volledige hoogte
gelaagde afwerking op in
ELANCE scheidingswand,
enkele beglazing één zijdig.
Geanodiseerd frame kleur.
Rechter pagina
Aangebrachte Glas schuifdeur
op enkele beglazing gecentreerd
ELANCE scheidingswand.
Geanodiseerd frame kleur.
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SCHUIFDEUREN
VOOR
de ELANCE
Scheidingswanden
De keuze van een schuifdeur aan de
verwachtingen van vloeibaarheid en
optimalisatie van de werkplekken.

De schuifdeur in enkele of dubbele
vleugels past op natuurlijke wijze
langs de glazen wand, het vergemakkelijkt wisselen van werkplek en geeft
het gevoel dat de diverse gezamenlijke ruimtes op natuurlijke wijze met
elkaar
verbonden zijn.

De schuifdeur wordt in toepassing
gebracht, opgehangen aan een rail
verborgen door een aluminium
deksel in totale harmonie met
ELANCE partitie.
De weergave is zowel licht
als esthetisch.
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SCHUIFDEUREN AANGEBRACHT

Aangebrachte glazen schuifdeuren
kunnen passen in een doorgang
tussen vrije beglazingen op enkele
gecentreerde ELANCE beglazing.

Houten deuren of aluminium frame
schuifdeuren passen in een vrije
doorgang tussen de aluminium
staanders op ELANCE
scheidingswand enkele of
dubbele beglazing afwerking.

De afwerking van met open
eindproﬁel is voorzien van
een afdichting borstel.
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Aluminium frame deuren,
1 vleugel.

Aluminium frame deuren,
2 vleugels.

Houten deur 40 mm dikte,
1 vleugel.

Houten deur 40 mm dikte,
2 vleugels.

Glas deur, 1 vleugel op
open eindproﬁel.

Glas deur, 1 vleugel met
vrije beglazing.

Het rails set is op de gelijke
vlakte als de ligger.

Glazen deuren, 2 vleugels
op open eindproﬁel.

Glazen deuren, 2 vleugels
op enkel beglazing.

De afwerking op directe
beglazing is voorzien met
proﬁel deksel.
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Hoeken en
aansluitingen
voor de ELANCE
Scheidingswanden
De nieuwe ÉLANCE wand heeft
alles: een enkele ergonomische
ligger, hoek aansluitingen rand
aan rand zuiver en nauwkeurig,
waar door de installatie wordt
vereenvoudigd en esthetiek in
elk detail.
CLIPPER breidt het toepassingsgebied van het gebruik
van Elance wanden door het
associëren met INFLUENCE
Serie scheidingswanden.
Een uniek proﬁel geeft mogelijkheid directe verbindingen rechthoekige of 3 richting tussen
scheidingswanden en circulatie
wanden.
Voor ieder type Space planning,
de aandacht die aan de afwerking van het frame is getoond,
produceert een
geapprecieerde meerwaarde
bij de presentatie van het
project.
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Rand aan rand aansluitingen
van de ELANCE
SCHEIGINGSWAND
De rand aan rand
aansluitingen van het
ÉLANCE Serie is perfect
in lijn met de esthetische
eisen die in algemene
grvaagd wordt voor de
rand aan rand installaties.
Recht hoekig verbinding
rand aan rand.

De afwerkingen van
proﬁelen zijn nauwkeurig,
de aansluitingen tussen
de beglazingen zijn perfect.
Een hoge esthetische
kwaliteit in ieder geval.

Verbinding met circulatie
wand rand tegen rand.

Gecentreerde
Enkele beglazing
scheidingswand.

Dubbele beglazing
Scheidingswand

Enkele beglazing eenzijdig scheidingswand.

Verbinding met
circulatie wand van
enkele gecentreerde
beglazing op dubbele
beglazing.
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Verbinding van ELANCE serie
wand met scheidingswand.
Het unieke aluminium hoekproﬁel Elance, van 82 mm
breedte, zorgt voor een
directe verbinding tussen de
ELANCE scheidingswanden
en de INFLUENCE serie van
wanden.
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Deze all-in-one oplossing
maakt het mogelijk met hetzelfde esthetische kwaliteit 2
richting en 3 richting verbindingen tussen scheidingwanden te organiseren.

2 directies verbinding tussen een
ÉLANCE Wand rand aan rand en
INFLUENCE i-nov/Volwand.

Directe 2D hoekverbinding van en
ÉLANCE deur.

3 directies verbinding tussen ÉLANCE
en INFLUENCE scheidingswanden.

Verbinding 3 directies van ÉLANCE
deur en INFLUENCE scheidingswand.

De Élance wand kan rechtstreeks worden aangesloten op andere modellen
scheidingswanden met een minimale
breedte van 82 mm.

Verbinding 3 directies van ÉLANCE
deuren met een Dry Wall
scheidingswand.

Co-WORKING
De nieuwe ELANCE Scheidingswand is een ideale technische
oplossing voor het ontwerpen
van teamwerkplekken van hoge
esthetische kwaliteit en volledig
polyvalent.

In verband met INFLUENCE
i-nov/Volwand scheidingwanden
rand aan rand paneel, krijgen we
de transparantie, vloeibaarheid
van uitwisselingen en verdeelde
competenties, dankzij de witte
CO-Working panelen, magnetische en herschrijfbare!
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Clipper ontwerpt, produceert en
distribueert aluminium proﬁelen voor
kantoor scheidingswanden systemen
verkrijgbaar in twee frame series
met kozijnen en aluminium frame
deuren.
De nieuwe Élance scheidingswanden
gewijd aan rand aan rand beglazing
revolutioneert en vereenvoudigde de
montage zowel als de afwerking van
glas in het kader door het ontwerp
en de ontwikkeling van een unieke
multifunctionele ligger.
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www.clipper.com
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De nieuwe reeks van deuren van de
Elance scheidingswand biedt een
design licht en esthetisch in perfecte
overeenstemming met de evolutie
en de toepassingen voor kantoor
indelingen.

