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- rozmer rámu (šírka x výška) 50 x 50 mm
- profily: prírodný elox (strieborná), lesklý chróm alebo podľa vzorkovníka RAL
- možnosť zasklenia bezpečnostného lepeného skla VSG 55.1, bezpečnostného kaleného skla ESG hr. 10 mm alebo 

plného obojstranne laminovaného DTD panelu hr. 10 mm
- vytesnenie systémových medzier medzi sklami polykarbonátovým alebo hliníkovým tesnením
- sklá uložené v rektifikovateľnom Alu ráme
- plné, resp. bezrámové presklené dverné krídlo v systémovej falcovej zárubni 
- vzduchová nepriezvučnosť  do Rw = 38 dB

PRESTAVITEĽNÉ PRIEČKY KRISTAL 5
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- rozmer rámu (šírka x výška) 98 x 56 mm
- dizajn profilov: hranatý resp. zaoblený
- farebné prevedenie profilov: prírodný elox (strieborná), lesklý chróm alebo farba podľa vzorkovníka RAL
- možnosť zasklenia bezpečnostného lepeného skla VSG 55.1, bezpečnostného kaleného skla ESG hr. 10 mm alebo 

plného obojstranne laminovaného DTD panelu hr. 10 mm
- vytesnenie systémových medzier medzi sklami polykarbonátovým alebo hliníkovým tesnením
- sklá uložené v rektifikovateľnom Alu ráme
- plné, resp. bezrámové presklené dverné krídlo v systémovej falcovej zárubni 
- vzduchová nepriezvučnosť  do Rw = 38 dB

PRESTAVITEĽNÉ PRIEČKY KRISTAL 10
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- rozmer rámu (šírka x výška) 98 x 46 mm
- farebné prevedenie profilov: prírodný elox (strieborná), lesklý chróm alebo farba podľa vzorkovníka RAL
- zlepšené zvukovoizolačné vlastnosti zasklením dvoch bezpečnostných skiel (ESG resp. VSG)

alebo plných obojstranne laminovaných DTD panelov
- vytesnenie systémových medzier medzi sklami polykarbonátovým alebo hliníkovým tesnením
- sklá uložené v rektifikovateľnom Alu ráme
- subtílne rámové dverné krídlo v systémovej falcovej zárubni (plné, resp. presklené)
- vzduchová nepriezvučnosť  do Rw = 44 dB

PRESTAVITEĽNÉ PRIEČKY KRISTAL TWIN
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- vnútorná oceľová nosná konštrukcia
- obojstranne laminované moduly DTD 18 mm
- presklené časti modulov uložené v Alu ráme odtieňov: prírodný elox (strieborná), chróm alebo farba podľa vzorkovníka RAL
- možnosť kombinovať presklené časti a DTD moduly
- spodný hliníkový sokel 
- plné, resp. bezrámové presklené dverné krídlo v systémovej falcovej zárubni 
- vzduchová nepriezvučnosť  do Rw = 44 dB

PRESTAVITEĽNÉ PRIEČKY WALL SYSTEM 1
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- vnútorná oceľová nosná konštrukcia
- obojstranne laminované moduly DTD 18 mm
- presklené časti modulov uložené v Alu ráme odtieňov: prírodný elox (strieborná), chróm alebo farba podľa vzorkovníka RAL
- možnosť kombinovať presklené časti a DTD moduly
- bez spodného hliníkového soklu
- plné, resp. bezrámové presklené dverné krídlo v systémovej falcovej zárubni 
- vzduchová nepriezvučnosť Rw = 38 – 45 dB

PRESTAVITEĽNÉ PRIEČKY WALL SYSTEM 3
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- rovnaký dizajn a štýl ako WALL SYSTEM 1, resp. WALL SYSTEM 3
- výhoda úložného priestoru zabudovaného v priečke
- obojstranne laminované moduly DTD 18 mm
- možnosť kombinovať presklené časti a DTD moduly
- vzduchová nepriezvučnosť Rw =45 dB 
- stavebná hĺbka systému 465 mm

DELIACI A ÚLOŽNÝ SYSTÉM - SKRIŇOPRIEČKY
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- kotvene do stropu cez al. koľajničku v povrchovej úprave eloxovaný hliník EV1, chróm a farba podľa vzorkovníka RAL 
- horizontálne a vertikálne utesnenie panelov pri rozloženom stave steny 
- obojstranne laminované moduly DTD 10 – 18 mm, v povrchovej úprave podľa obr. povrchových úprav 
- možnosť presklených modulov 
- hrúbka priečky/panelu 85 – 110 mm
- dvojbodové  alebo jednobodové zavesenie modulov                                                                              
- ovládanie utesnenia priečky: manuálne resp. elektricky
- vzduchová nepriezvučnosť Rw= 38 – 57 dB
- hmotnosť priečky 25 – 75 kg/m 2

- požiarna odolnosť EI 30 - 60 min. 

MOBILNÁ PRIEČKA ROLLING WALL
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- povrchová úprava konštrukcie panelov dvojitým zasklením bezpečnostným sklom 
- farebné prevedenie plochy skiel kryjúce konštrukciu: farba podľa vzorkovníka RAL
- ovládanie utesnenia priečky: manuálne resp. elektricky 
- možnosť dodania so zabudovanými elektricky ovládanými žalúziami
- vzduchová nepriezvučnosť Rw = 46 dB
- hmotnosť priečky 65 kg/m2

MOBILNÁ PRESKLENÁ PRIEČKA MOVING GLASS
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