
Designs

Ho
og

te
 1

65
 c

m

Ho
og

te
 1

65
 c

m
45 cm

65 cm45 cm 65 cm
50 cm 70 cm

MONSTER

VAB RM RBF Butterfly-vouwwand

Vleugelbreedtes VAB RM RBF: 45/50/45

Materialen

Vleugelbreedtes VAB RM RBF200: 65/70/65

Designs

Informatieblad VAB RM RBF Butterfly-vouwwand

Ideaal voor mobiele afscherming als aanvulling op de VAB RM RFW

Gewicht 15,20 kg Gewicht 18 kg

VAB RM RBF is een 3-vleugelige vouwwand met een vleugel die 
midden op de dubbele kruisvoet geplaatst is en met aan beide kanten 
een vleugel die 360° kan worden gedraaid.

De ropimex®-Butterfly-vouwwand valt op door zijn 
gebruiksgemak. Met de 360° draaibare, ondoorzichtige scharnieren 
kunt u alle drie de vleugels in de gewenste positie brengen. 
De Butterfly-vouwwand is verrijdbaar en ideaal voor het afschermen 
van het voeteneinde van het bed of gynaecologische stoelen.

VAB RM RBF in S-vorm

VAB RM RBF 
in parkeerpositie

Frame: Aluminium designprofielen, naturel geanodiseerd

Voet- en 
afdekkappen: Polyamide, lichtgrijs

Kunststof wielen:  Kunststof, zwart

Panelen: polycarbonaat 2 mm, wit, lichtdoorlatend, 
moeilijk ontvlambaar, brandklasse B1, 
DIN 4102-01, zeer slagvast

Optioneel: Stickervellen ginkgo / monsters

Standaard: wit
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VAB RM RFW wandmontage

Informatieblad VAB RM RFW-vouwwand

Vouwwand voor montage aan wand / zuil
Ook als mobiele vouwwand verkrijgbaar

Design Flowers
- per vleugel te combineren met 

EFFEN KLEURVLAK
- folie op één zijde, design schijnt door 

op achterkant
- aanslag rechts of links specificeren

Aan de roestvrij stalen zuil kunnen tot vier vouw-
wanden worden gemonteerd.
Stabiele zuil door 4-voudige schroefbevestiging
Elegante afdekking.

Ideaal op plekken waar wandmontage niet mogelijk is.
Verkrijgbaar in 3 hoogtes (145 cm, 165 cm en 185 cm).

Roestvrijstalen zuil,
Kantlengte 5 cm.

Klemmenset voor bevestiging 
aan standaardrail. Klemmenset 
bestaat uit twee klemmen.

Prettige sfeer door ondoorzichtige maar lichtdoorlatende panelen van polycarbonaat. 
Moeilijk ontvlambaar volgens NEN EN 13501 B-s1 d0.
Afschermingslengte tot meer dan 300 cm mogelijk. Verkrijgbaar in 3 hoogtes (145 cm, 165 cm en 185 cm). 
Vleugelbreedte 30 cm. Uitvoerbaar met 3 tot 10 vleugels. 'VAB RM RTC' (ropimex® Turn & Connect) maakt  
het mogelijkde vleugels tot 360° te draaien. Latere uitbreiding mogelijk.

Afstandshouder voor 
wandmontage.

Design Monsters
- per vleugel te combineren met 

EFFEN KLEURVLAK
- folie op één zijde, design schijnt door 

op achterkant
- aanslag rechts of links specificeren

Design Retro
- per vleugel te combineren met 

EFFEN KLEURVLAK
- folie op één zijde, design schijnt door 

op achterkant
- aanslag rechts of links specificeren

Design Ginkgo 
- folie op één zijde
- het design schijnt door op de achterkant 

van het melkwitte polycarbonaat
- aanslag rechts of links specificeren
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Kleuren EFFEN KLEURVLAK

VAB RM RFW zuilmontage

Kleuren/designs
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