
Προδιαγραφές Κατασκευής 

Βασικά χαρακτηριστικά: 

 Μέγιστο πλάτος πανέλων: 1240mm 

 Πάχος πανέλων: 105mm 

 Συνολικό πλάτος Κινητού Τοίχου: Απεριόριστο 

 Μέγιστο ύψος Κινητού Τοίχου: 14m. 

 Πίεση πελμάτων σφράγισης (οδηγό-δάπεδο): 0,75ΚΝ (~8 kg) 

 Ηχομόνωση: 41-58 dΒ (Decibel) 

 Βάρος: 35-75 kg/m2, αναλόγως με την ηχομόνωση. 

 Συντελεστής Θερμομόνωσης: Κ=0,78 

       Κάλυψη κατακόρυφων σόκορων: Με προφίλ αλουμινίου (με προστασία 
ακμής ή χωνευτά) 

Προαιρετικά: 

 Γωνιακή σύνδεση (σε σχήμα “Γ”, “Τ”, ή “+”) 

 Κυκλικό σχήμα (κάτοψη). 

 Θύρες διέλευσης (μονόφυλλες η δίφυλλες) 

 Πυραντοχή: 30' ή 60' 

       Ηλεκτροκίνηση: α) Ηλεκτρικό σφράγισμα πελμάτων, β) Πλήρης 
ηλεκτροκίνηση. 

Πλαίσιο από μεταλλικούς συνδέσμους ειδικής κατασκευής που επιτρέπουν τη 
προσαρμογή των προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο (κοίλο–κυρτό). Στο 
πλαίσιο προσαρμόζονται, αμφίπλευρα, μοριοσανίδες πάχους 19mm με 
επικάλυψη μελαμίνης, καπλαμά, ή άλλων υλικών αναλόγως των 
προδιαγραφών της μελέτης. Οι διατομές των προφίλ αλουμινίου είναι έτσι 
σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν την σε βάθος διείσδυση του κυρτού μέσα 
στο κοίλο. Τα ειδικά ελαστικά προφίλ που βρίσκονται μέσα στο κοίλο προφίλ, 
ενισχύουν την ηχομονωτική στεγάνωση της σύνδεσης των πανέλων. 

Στο εσωτερικό του πανέλου υπάρχουν ειδικοί κοχλιωτοί μηχανισμοί που 
επιτρέπουν την εκτόνωση πελμάτων προς τον οδηγό και προς το δάπεδο, 
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αντιστοίχως, και εξασφαλίζουν την ηχητική στεγάνωση και τη μηχανική 
σταθεροποίηση του πανέλου. 

Η ανάρτηση του κάθε πανέλου γίνεται σε ένα ή δύο σημεία, με ειδικά 
ένσφαιρα ράουλα που κυλίονται μέσα σε οδηγό από αλουμίνιο η χάλυβα, 
αναλόγως του ύψους και του βάρους του πανέλου. Οι οδηγοί μπορεί να είναι 
από ανοδιωμένο η λακαριστό (λευκό) προφίλ αλουμινίου (85Χ100mm) ή από 
γαλβανισμένο χάλυβα κατάλληλης διατομής (98Χ66mm ή 140X80mm ή 
110Χ90mm). 

Η αποθήκευση των πανέλων, όταν οι χώροι ενοποιούνται, γίνεται σε ένα 
σημείο, αναλόγως του σχήματος και των ειδικών απαιτήσεων των αιθουσών. 
Επιλέγεται η λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τη λειτουργία του χώρου. 

Η θύρα διέλευσης, που είναι προαιρετική, μονόφυλλη ή δίφυλλη, είναι 
ενσωματωμένη σε ένα πανέλο (ή δύο σε περίπτωση δίφυλλης) και κινείται και 
αποθηκεύεται μαζί με αυτό. Περιλαμβάνονται κλειδαριά και χειρολαβές 
χωνευτές ώστε να μην εξέχουν από την επιφάνεια του πανέλου. Το φύλλο της 
θύρας περιφερειακά έχει προφίλ αλουμινίου τομής διπλού “Ζ” και κλειδώνει 
στο αμέσως επόμενο πανέλο. Το κάθε θυρόφυλλο περιλαμβάνει και πέλμα που 
εκτονώνεται κατά το κλείσιμο πάνω στο δάπεδο, για την επίτευξη 
ηχομόνωσης. Η θύρα μπορεί να περιλαμβάνει (προαιρετικά) και μηχανισμό 
πανικού για τις περιπτώσεις που το απαιτεί η ασφάλεια του χώρου. 

Το τελικό σφράγισμα του κινητού τοίχου γίνεται με το τελευταίο πανέλο που 
είναι τηλεσκοπικό κατά την οριζόντια έννοια. Η εκτόνωση των πελμάτων και η 
σφράγιση του τηλεσκοπικού πανέλου, που απαιτούνται για την ηχομόνωση 
και τη μηχανική σταθερότητα, γίνεται με τη χρήση ειδικής μανιβέλας. Στην 
ηλεκτροκίνητη σφράγιση, η εκτόνωση των πελμάτων και η σφράγιση του 
τηλεσκοπικού γίνονται αυτομάτως με την άρμοση των προφίλ αλουμινίου 
μεταξύ των. 



Στοιχεία (panel)

Κανονικό στοιχείο (Normal)

  

Ο χειρισμός των κανονικών πανέλων γίνεται με τη βοήθεια μανιβέλας, ενώ εναλλακτικά
μπορεί να γίνεται το σφράγισμα των πελμάτων ηλεκτρικά ή όλο το κλείσιμο του τοίχου να
γίνεται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Διαστάσεις :

max. 1240 x 14.000 mm (Π x Y)

  

Βάρος: 35 - 74 Kg / m2

  

 

  

 

  



Στοιχεία (panel)

Τηλεσκοπικό στοιχείο (Telescopic)

Το τελικό κλείσιμο του τοίχου, αφού τα πανέλα έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους,
γίνεται με τη βοήθεια του τελευταίου (συνήθως) πανέλου που είναι τηλεσκοπικό κατά την
οριζόντια έννοια. Ο χειρισμός των κανονικών πανέλων και του τηλεσκοπικού γίνεται με τη
βοήθεια μανιβέλας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο κλείσιμο και ερμητικό σφράγισμα
κάθε διάκενου.

max. 1240 x 14.000 mm (Π x Y)

  

Βάρος: 35 - 74 Kg / m2

  

 

Διαστάσεις :



Στοιχεία (panel)

Στοιχεία που αποτελούν δίφυλλη πόρτα

  
  

Η πόρτα διέλευσης (προαιρετική), μονόφυλλη ή δίφυλλη, αποτελεί μέρος του πανέλου και
είναι πλήρης, με πετούγιες που βρίσκονται σε εσοχή και δεν εξέχουν από την επιφάνεια της
πόρτας. Το μανδάλωμα της πόρτας γίνεται στο αμέσως επόμενο πανέλο. Για την ακριβή
τοποθέτηση των πανέλων της πόρτας και του διπλανού, υπάρχουν ειδικοί πύρροι - στο
εσωτερικό των πανέλων- που μανδαλώνουν στο δάπεδο. Στα σημεία του κλεισίματος
υπάρχουν προφίλ σε σχήμα διπλού "Ζ" με δύο λαστιχένια προφίλ για την εφασφάλιση της

Στοιχείο με πόρτα διέλευσης (μονόφυλλη)



Στοιχεία (panel)

απαιτούμενης ηχομόνωσης. Το πέλμα στο κάτω μέρος της πόρτας κατεβαίνει κατά το
κλείσιμο και ανεβαίνει κατά το άνοιγμα, με τη βοήθεια ειδικού μηχανισμού.

Διαστάσεις :

Μήκος: 1050(1200)mm / 850(1000) mm (συνολικό / καθαρό)

  

Καθαρό ύψος ανοίγματος: 2030 mm

  

Διαφορετικές κατόπιν παραγγελίας.

Λαβή - Πόμολο :

Από μαύρο ή λευκό PVC (στάνταρ) ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο στο φυσικό του χρώμα ή
από ανοξείδωτο χάλυβα.

Γωνιακά Στοιχεία

Δύο ή περισσότεροι κινητοί τοίχοι Abopart mπορούν να συνεθούν μεταξύ τους σε σχήματα
"Γ", "Τ" ή και "+", σε ορθές και αμβλείες γωνίες όταν η λειτουργία του χώρου το επιβάλλει.

  



Διάταξη - Αποθήκευση

Η αποθήκευση των πανέλων μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη
διαμόρφωση του χώρου. Ενδεικτικά βρείτε παρακάτω μερικά σχέδια, ανάλογα με τον τρόπο
ανάρτησης του τοίχου.

Μονή Ανάρτηση (Τύπος "Ε")
  Στη μονή ανάρτηση τύπου "Ε", το κάθε πανέλο αναρτάται από ένα (1) σημείο. Κατά την
αποθήκευση το πανέλο "διπλώνει" στην μία πλευρά του άξονα (ή και στις δύο), όπως
φαίνεται στα ενδεικτικά σχέδια που ακολουθούν. Προσοχή:  Η περίπτωση αυτή δεν
συνίσταται για μεγάλα ύψη (> 3,5 μ.)   



Διάταξη - Αποθήκευση

Διπλή Ανάρτηση (Τύπος "Κ")
  Στη διπλή ανάρτηση τύπου "Κ" το κάθε πανέλο αναρτάται από δύο (2) σημεία. Στην
περίπτωση αυτή το πανέλο μπορεί να ακολουθήσει γωνίες 90ο ή μεγαλύτερες των 135ο. Η
περίπτωση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τα πανέλα σε χώρους μακρυά
από τον άξονα του χωρίσματος ή ακόμη και σε κρύπτες για καλύτερη αξιοποίηση του
εκάστοτε χώρου. όπως φαίνεται και στα ενδεικτικά σχέδια που ακολουθούν.   



Διάταξη - Αποθήκευση

  Διπλή ανάρτηση (Τύπος "Ζ")

  Στη διπλή ανάρτηση τύπου "Ζ" το κάθε πανέλο αναρτάται από δύο (2) σημεία. Με το
σύστημα αυτό έχουμε τη δυνατότητα να "αποθηκεύσουμε" τα πανέλα στη μία ή και στις δύο
πλευρές του άξονα, ενώ κατά την μετακίνηση του κάθε πανέλου προς την αποθήκευση, ο
οδηγός κατευθύνει το πανέλο κάνοντας έτσι την μεταφορά του πιό εύκολη. Ιδανικό για
μεγάλα ύψη (>4,0 μ.).  
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