Dělící stěny SILENTIA
Stěny Silentia jsou patentovaným švédským systémem určeným pro široké použití. Uplatní se
zejména ve zdravotnictví a ústavech sociální péče. Splňují požadavky EU na vyšší míru
soukromí požadované při akreditaci zdravotnického pracoviště.
Také jsou vhodné i pro restaurace, hotely, školy, školky, kanceláře, ateliéry a byty.
Unikátní skládací plastové dělící stěny jsou jak stabilní, tak i mobilní . Stabilní stěny jsou
montovány k závěsu na zdi, odkud mohou být roztaženy na potřebnou délku. Místo pevného
závěsu na zdi lze použít i systém posuvných prvků na kolejnici upevněné podél zdi , anebo je
možné stěnu ukotvit k podlahovému stojanu (pevná tyč) kdekoliv uprostřed místnosti.
Mobilní stěny zavěšené na robustním pojízdném stativu se roztáhnou na libovolném místě .
Ve složeném stavu se snadno převezou i do jiné místnosti. Stojany jsou řešeny buď pro jednu
stěnu jako koncové anebo jako středové pro dvě stěny.
Každá stěna se skládá z několika segmentových dílů vzájemně spojených .
Stěny se dodávají v následujících délkách: 5 dílů - po roztažení délka 1,25 m, dále 7 dílů 1,75 m, 9 dílů - 2,25 m, 11 dílů – 2,75 m , 13 dílů – 3,25 m a 15 dílů – 3,75 m.
Jako krátká verze je nabízena třídílná/ pětidílná zástěna 1, 5/ 2m na podvozku (1,55 či
1,85m)
Stěny se vyrábí ve třech výškách - 1,45 m , 1,65 m a 1,85 m . Třídílná zástěna se dodává ve
dvou výškách a to 1,55 m a 1,85 m . Nižší stěny dovolují pohodlný výhled po celé místnosti a
nebrání dennímu světlu a cirkulaci vzduchu. Vyšší stěny zase poskytují větší soukromí.
Výšky stěn jsou uvedeny včetně kovových nožek s kolečky . Pojezdová kolečka se mohou
zabrzdit ve všech polohách, aby stěna samovolně nepojížděla. Nožky jsou v uložení
odpruženy, tím se vyrovnají nerovnosti podlahy. Dostatečně vysoké nožičky umožňují snadný
úklid. Pro pohodlnou manipulaci se stěnou je na posledním dílu pevné držadlo.
Velkou předností stěn je, že složené zabírají minimální prostor a velmi snadno se rozloží do
potřebné délky. Stěny je možno od závěsu natočit libovolným směrem a pomocí segmentů
také vytvořit roh nebo oblouk .
Další předností je hladký povrch. Snadno se čistí, je odolný proti vodě a dezinfekčním
prostředkům a dobře odpuzuje prach.
Skládací stěny jsou velmi pevné a stabilní, jsou vyrobeny z vysoce lisovaného laminátu
s jádrem z extrudované polystyrénové pěny . Mají vysoký stupeň nehořlavosti a při
eventuelním požáru nevytvářejí téměř žádný kouř.
Dělící stěny se vyrábí v základní bílé barvě. Na přání mohou být vyrobeny i v jiných barvách
dle katalogu – za příplatek
Podrobný obrázkový prospekt najdete na naší webové stránce , nebo na vyžádání.
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