Příčka Nüsing Flexi 60
Rychlé rozdělení prostor.

Nüsing – mobilní příčky

Dělení místností může být hrou.

Naše řešení: Vaše flexibilita.
Stěna Nüsing Flexi 60 v sobě spojuje přednosti shrnovacích dveří a mobilní příčky – rychlé a účelné rozdělení
prostoru. Příčka Nüsing Flexi 60 vyhoví zejména při
středních nárocích na vzduchovou neprůzvučnost a při
požadavku jednoduchého průchodu příčkou – neboť
každá obsahuje jeden dveřní díl. Její parametry vyniknou zejména při požadavku na prosklení dílů.
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Technická data

Konstrukce:

Dveře:

I skládací příčka o tl. 60 mm, po roztažení vytváří

I každá stěna má jedny průchozí dveře

rovnou plochu, sestávající se z dílů, spojených

I průchod dle velikosti dílu stěny, maximálně
však 850 mm

průběžnými panty.
I Aretace dílů se provádí do kolejničky pomocí

I kování vlastní konstrukce, Alu/EV1 eloxováno,

odnímatelné kliky.

zámek FAB

I Utěsnění ke kolejničce a podlaze je pomocí trojitého

I u jednokřídlé stěny jsou dveře na zvolené straně
I u dvoukřídlé stěny uprostřed s možností jejich

těsnění z umělé hmoty.

zdvojení.
Velikost:
I jedno křídlo maximálně 5000 mm

Vzduchová neprůzvučnost:

I maximální výška 4000 mm

I R’w, P 30/36/39 dB (u typu FW 60 G max. 32 dB),
cca 20-28 kg/m2) EN 20140-3

Díly:
I dvakrát 10mm dřevotřísková deska E1/V20

Prosklení:

I s celoobvodovým 40-ti milimetrovým dřevěným

I Sklo:6,38 mm PVB laminované sklo
I bez příčníku:

rámem
I šířka dílů 300-1000 mm dle rozměru stavebního
otvoru

výška dílu max. 2450 mm,
šířka dílu max. 800 mm
I s příčníkem:

Spojení dílů:

výška dílu max. 2950 mm,

I pomocí průběžných pantů na celou výšku dílu,

šířka dílu max. 800 mm

které jsou poniklované
I svislé hliníkové profily EV1 eloxované, s dotěsněním

Povrchy

Zavěšení:
I na hliníkové kolejničce
I 56 x 54 mm, v barvě bílé RAL 9010

I Umělohmotné povrchy v provedení

I pojízdné vozíčky s kuličkovými ložisky

I Uni-decor nebo reprodukce dřeva

I možné provedení s opláštěním kolejničky

I Mírné odlišnosti v barevnosti jsou možné

I možné provedení s pojezdem po podlaze na přání

I Povrch v barvě dle vzorníku RAL
I Dřevěná dýha, mořená nebo lakovaná

jasan
bílý-dekor

javor-dekor

jasan-dekor

buk-dekor

Bílá

Krémová

Slonová kost

Písková

Světle šedá

Šedá
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TD 08.06 0.600
Fo 01.12.0130

Přehled portfolia výrobků:

Stěna Nüsing Premium 100
I

mobilní příčka z jednotlivých dílů

I

vzduchová neprůzvučnost až Rw, P 59 dB

I

možnost provedení akustické, s odolností proti

Technické změny vedoucí ke zlepšení si
vyhrazujeme.
Nüsing včetně grafické podoby loga je
registrovaná obchodní známka.

kouři a ohni
I

dodáváme také jako stěna Nüsing ECO
Re
g.-Nr. 3863/QM

Nüsing skleněná příčka Visioline
I

mobilní skleněná příčka z jednotlivých dílů

I

různé možnosti barevného provedení
(folie,malba,pískování atd.)

I

vrchní a spodní profily z hliníku

Nüsing Faltina-plan
I

masivní zdvojená konstrukce

I

vyrobena na míru

I

roztažení do hladkého povrchu

I

vzduchová neprůzvučnost až Rw,P 34 dB

Příčka Nüsing Flexi 60
I

jednotlivé prvky spojené panty

I

dveřní díl je součástí každé stěny

I

na přání též prosklené

I

vzduchová neprůzvučnost až Rw,P 39 dB

Nüsing ČR spol. s.r.o.
Ústí nad Labem
Tel.: 475200523
Fax:475214697
www.nuesing.cz
info@nuesing.cz

