- predelne stene za pisarne

DOUBLE
GLASS
SOLUTIONS
DOUBLE GLASS SOLUTIONS je
sistem načrtovan za ustvarjanje
svetlih in transparentnih
pisarniških prostorov z uporabo
dvojne zasteklitve predelnih sten.
Dvojna zasteklitev z različnimi
debelinami stekel omogoča
izjemno sposobnost zmanjševanja
hrupa v pisarni.
DOUBLE GLASS SOLUTIONS je
izjemno prilagodljiv sistem, ki se
odlično zlije z ambientom v
kombinaciji s tradicionalnimi
materiali in pripomore k še bolj
prijaznemu delovnemu okolju.
DOUBLE GLASS SOLUTIONS deli a
hkrati ohranja prostore osvetljene,
ter dopušča vizualni stik z okolico.
Za zadovoljitev različnih potreb in
želja pri načrtovanju so na voljo
različne rešitve za steklene module,
kakor tudi slepe module.

Detajl vrat v okvirju s kljuko

Detajl vrat v okvirju

Rešitev povezave stekel
aluminijast proﬁl

Rešitev povezave stekel
polikarbonatni proﬁl
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Detajl vogal 90°
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SISTEM PREDELNIH STEN ZA PISARNE
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- predelne stene za pisarne

Princip steklene stene SLIM
SOLUTIONS, je enostavnost in
preprostost, omejeno število
sestavnih delov ter zmanjšanje
dimenzij nosilcev.

Mednarodno patentiran sistem zagotavlja več tehničnih in estetskih rešitev
zastiranja prostorov.

Preprostost sistema SLIM
SOLUTIONS ne pomeni
omejevanja uporabe. Moduli vrat
in različne vrste opreme
omogočajo nešteto možnosti
izvedbe delitve prostorov.

Rolo senčilo v kaseti nad zgornjim proﬁlom je lahko visoko do 3 metre.
Možnost personalizacije tako barv kot motivov.
Senčilo se odpira in zapira s pomočjo daljinsko vodenih motorjev.
Spuščeno zagotavlja popolno zasebnost in zmanjšuje hrup, navito na
navijalni cevi v zgornji kaseti pa pusti prostor svetlobi.

Uporaba steklenih sten dovoljuje
določeno zasebnost v pisarni,
hkrati pa omogoča pogled na
dogajanje v okolici ter lažjo
komunikacijo.

DOUBLE GLASS SCREEN PARTITION predelna stena z dvojno zasteklitvijo, z
odličnimi tehnično akustičnimi lastnostmi z vgrajenim rolo senčilom.

Slim Solutions

Rešitev povezave stekel
aluminijast proﬁl

Rešitev povezave stekel
polikarbonatni proﬁl

Na področju načrtovanja in ustvarjanja
delovnega okolja je vse pogostejše
povpraševanje po prilagodljivih rešitvah
z modularnimi lastnostmi izdelka.
GLASS SOLUTIONS spoštuje te
smernice.

Rešitev povezave stekel
aluminijast proﬁl

Rešitev povezave stekel
polikarbonatni proﬁl

Talni in zidni proﬁl

Detajl vrat v okvirju s kljuko

Razdelitev prostora brez zapiranja.
Realizacija transparentnih ambientov.
S sistemom GLASS SOLUTIONS iz
raznovrstnih steklenih in vratnih
modulov je to mogoče.
Prilagodljiv sistem, ki odpira vrata
fantaziji pri projektiranju.
Izdelan iz kvalitenih materialov in
površinskih obdelav, ki zagotavljajo
vrhunski rezultat.
Talni in zidni proﬁl

Detajl vrat v okvirju s kljuko

Detajl tečajev steklenih vrat
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