
HET REVOLUTIONAIR AFSCHERMSYSTEEM

FLEXIBEL EN  
VEELZIJDIG:  

zowel in vorm, 
toepassing en afmeting

TIJDWINST:  
snel op- en  

afgebouwd binnen 
10 min door 1 persoon

EENVOUDIG:  
weinig onderdelen, 

gemakkelijk 
te monteren,  

doorgaande folie

VEILIG: 
geen ladders, steigers 

of hoogwerkers

PROFESSIONEEL:  
• geen beschadigingen
• geen vervuiling
• geen overlast
• geen schadeclaims
• geen herstelkosten
• geen schoonmaak- 
 kosten

MOBILITEIT: 
aluminium licht- 

gewicht materialen 
en compact systeem

DUURZAAM: 
Volledig herbruikbaar



Het Systeem
ZipWall is een veelzijdig en gepatenteerd duurzaam afschermsysteem, gemaakt om 
snel te plaatsen bij verbouwing, renovatie en onderhoudswerkzaamheden. Het ZipWall 
afschermsysteem voorkomt de overdracht van stof, vuil en schimmels, houdt tocht tegen, 
de kou buiten, isoleert vocht en voorkomt besmetting.  

Het ZipWall afschermsysteem bestaat uit lichtgewicht 
aluminiumtelescoopstangen met een geïntegreerde 
drukveer, welke, voorzien van een doorgaande 
folie naar keuze, tussen vloer en plafond  wordt 
gespannen.  Met Foam Rail dwarsprofielen 
wordt een luchtdichte aansluiting langs 
plafond, wanden en vloeren gemaakt.

In minder dan 10 minuten, zonder ladders of tape, plaatst één 
persoon, met een doorgaande plastic folie een stabiel stofscherm. 

Het ZipWall stofscherm systeem bestaat uit weinig, maar op elkaar afgestemde, 
componenten, is modulair en daardoor uiterst snel en eenvoudig, flexibel aan te 
passen aan telkens nieuwe en wisselende situaties en omstandigheden.

Toepassing
STOF – TOCHT -  SCHIMMEL – ONTVOCHTIGING – BESMETTING -  
VERVUILING – VERWARMING

• Zorgsector / Gezondheidszorg
• Verbouwing (winkel, showroom, industrie, woningbouw)
• Schilderwerk
• Sanering
• Kozijnen vervangen
• Renovatieprojecten woningbouwcoöperaties
• Haarden en kachels
• Buitenwerk (Doorwerkscherm)
• Parkeergarages
• Vastgoed onderhoud
• Brand- en waterschade
• Bouwdroging
• Betonreparatie
• Gipswerk / Spack spuiten
• Isolatie
• Zandstralen
• Vloeren schuren

Transparantie versus Privacy
Keuzevrijheid van de schermfolie
U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw werkzaamheden niet aan het oog 
te onttrekken door licht en transparantie in te bouwen. Toch zijn er ook 
redenen om verbouwings- of onderhoudsactiviteiten  uit het zicht te 
houden, zoals bijvoorbeeld bij een winkelrenovatie of een onderhoudsklus 
in een ziekenhuis. Het ene karwei is het andere niet en zo stelt iedere klus 
zijn eigen eisen aan de schermfolie. Daarom bent u vrij in de keuze. Of het 
nu gaat om de transparantie, de dikte van de folie of de duurzaamheid van 
de oplossing. Wij adviseren u graag.



ZipWall® en onderdruk
Niet alleen is het systeem  perfect geschikt als barrière tussen koud 

en warm,  tussen vochtig en droog of tussen stoffig en schoon, ook 

als scheiding tussen over- en onderdruk bewijst ZipWall zijn veelzij-

digheid. 

Assessoires

Zip-Fast Milieu vriendelijk 
en duurzaam. Aan elkaar 
ritsbare en herbruikbare 
luchtdichte schermdoek 
panelen in diverse maten.

Vloer Adapter voor 
montage van de Foam Rail 
aan de onderkant van de 
telescoopstang.

Opberg- en transporttas 
voor mobiliteit.

Haspelset met afzetlint 
en 6 geleider clips.

Montage in 5 stappen 
1. Folie tussen sandwich plafondplaat vastklemmen.

2. Telescoopstang met folie tussen vloer en plafond spannen

3. Doe hetzelfde met de volgende telescoopstangen tot het hele 

scherm staat.

4. Haal nu de folie onder de voet van de telescoopstangen door en 

span het hele scherm strak. (Gebruik de meegeleverde Grip Disk 

bij gladde vloeren).

5. Door middel van Foam Rail dwarsprofielen sluit de folie lucht-

dicht af, tegen wanden, plafond of vloer.



Het ZipWall® systeem
Snel  -  Kostenbesparend  -  Duurzaam  -  Flexibel  -  Professioneel

Telescoopstang:  
traploos uitschuifbare 
telescoopstang 
met geïntegreerd 
drukveersysteem 
en beweegbare 
sandwich plafondplaat, 
waartussen de folie 
wordt aangebracht.

Grip Disk voor gladde 
vloeren. Folie tussen 
telescoopvoet en Grip Disk.



Foam Rail dwarsprofiel 
voor een perfecte aansluiting 
langs plafond, wand en vloer.

Side Clamp voor een 
verticale wandaansluiting 
van de Foam Rail.

Zelfklevende ritssluiting 
voor het maken van een 
doorgang.



ZipWall Nederland - België
Sellco
Koningstraat 48
5932 BX  Tegelen
Tel. 077-326 80 72
Fax 077-326 80 74
info@zipwall.nl  / info@sellco.nl 
www.zipwall.nl / www.sellco.nl 

Bezoek ook onze 
website www.zipwall.nl

Technische specificatie
Breedte 
Onbeperkt

Hoogte standaard 
Variabel traploos uitschuifbaar tot max. 3.60 m.

Hoogte XXL uitvoering 
Variabel traploos uitschuifbaar tot max. 6.00 m.

Foam Rail voor plafond, zijwand en vloeraansluiting
Lengte 1.50 m. en 90 cm.

Doorgang
Zelfklevende ritssluiting, lengte 2.10 m.

Investering
Gemiddeld € 110,00 per strekkende meter.

Optioneel:
Zip-Fast schermdoek in standaard, 
en brandvertragende uitvoering

Afmeting 75 cm. x 3.60 m. L/R ritssluiting. 

Afmeting 1.50 m x 3.60 m L/R ritssluiting.

Afmeting 3.00 m x 3.60 m L/R ritssluiting.


