
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
Rw 41-52 dB

Τα πτυσσόμενα χωρίσματα μπορούν να αναρτηθούν από την 
οροφή ή να κυλούν σε οδηγό δαπέδου με ειδικά ένσφαιρα 
ράουλα, χωρίς να γίνεται ανάρτηση βάρους από την οροφή. 
Όταν το χώρισμα αναρτάται από την οροφή, δεν απαιτείται 
οδηγός δαπέδου και αποτελεί ιδανική λύση για έτοιμους χώρους 
όπου προκύπτει εκ των υστέρων η ανάγκη τοποθέτησης 
χωρίσματος.

Εύκολη τοποθέτηση
Τα πτυσσόμενα χωρίσματα WINAB τοποθετούνται εύκολα και 
γρήγορα καλύπτοντας κάθε απαίτηση χώρου ή φινιρίσματος. Τα 
χωρίσματα μπορούν να είναι μονόφυλλα ή δίφυλλα. Στην 
ανεπτυγμένη θέση τους τα χωρίσματα είναι εντελώς επίπεδα. Τα 
πάνελ του χωρίσματος είναι κατασκευασμένα από πλαίσιο 
αλουμινίου και ενώνονται μεταξύ τους με μεντεσέδες ενώ ειδικοί 
πύρροι αναλαμβάνουν την σωστή σφράγιση του χωρίσματος. Η 
επιφάνεια του χωρίσματος μπορεί να είναι από λευκή μελαμίνη 
(στάνταρ) ή προετοιμασία για βαφή, ενώ εναλλακτικά μπορεί να 
είναι οποιαδήποτε μελαμίνη ή καπλαμάς. Ειδικά ελαστικά 
εξασφαλίζουν την σφράγιση ανάμεσα στα πάνελ και τον οδηγό 
(σε οροφή & δάπεδο).

 Το τελευταίο πάνελ χρησιμοποιείται ως πόρτα η οποία 
μανδαλώνει σε ειδικό προφίλ από αλουμίνιο λευκού χρώματος.

Ποιότητα και λειτουργία

Τα χωρίσματα WINAB εξασφαλίζουν απροβλημάτιστη 
λειτουργία. Τα χωρίσματα αναρτώνται από ειδικά ένσφαιρα 
ράουλα τα οποία τοποθετούνται κάθε δεύτερο πάνελ. Τα 
χωρίσματα με οδηγό στο δάπεδο μπορούν να έχουν κεντρική ή 
έκκεντρη ανάρτηση και κυλούν σε οδηγό αλουμινίου. Ο οδηγός 
έχει πλάτος 93 χλστ. και εξέχει μόλις 5 mm πάνω από το δάπεδο. 
Και οι δύο τύποι έχουν ρυθμιζόμενο οδηγός οροφής. Κάθε 
δεύτερο πάνελ ειδικός χωνευτός πύρρος “κλειδώνει” το πάνελ 
μέσα στον οδηγό. Τα χωρίσματα κλειδώνουν και ανοίγουν με τη 
χρήση ενός πολύ εύχρηστου χερουλιού.

 Οι πύρροι ασφαλίζουν το χώρισμα στη θέση του και το 
τελευταίο πάνελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρτα διέλευσης 
με ειδική χωνευτή χειρολαβή και κλειδαριά (προαιρετικά). 

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
Αναρτούμενα ή με οδηγό δαπέδου



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μονόφυλλο κεντρικά αναρτούμενο χώρισμα

Δίφυλλο, κεντρικά αναρτούμενο χώρισμα

Μονόφυλλο, έκκεντρα αναρτούμενο χώρισμα

Δίφυλλο, έκκεντρα αναρτούμενο χώρισμα

Οροφή Οροφή

Οδηγός
(ανάρτηση στην οροφή)

Ρυθμιζόμενος
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Με οδηγό δαπέδου Με οδηγό οροφής
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Ηχομονωτικά
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Εξωτερική
επιφάνεια

Κεντρικά τοπ/μένο
ράουλο κύλισης

Πάχος   80 mm (για όλους τους τύπους)

Βάρος / m2  26-42 Kg ανάλογα το επίπεδο   
   ηχομόνωσης (μαζί με οδηγό)

Πλάτος πάνελ  Min. 400 mm / Max. 1000 mm

Ύψος   Έως 6000 mm

Χρώμα/φινίρισμα  Επιλογής του πελάτη

Ηχομόνωση  Rw 41-52 dB


