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Profil łączący
do rury 20×20
Профиль 
соединительный
для tрубы 20×20

Profil łączący
do rury ø 40
Профиль 
соединительный
для tрубы ø 40

Profil zamykający (wieńczący)
Профиль замыкающий

Profil do szkła
Профиль для 
стекла

Uszczelka do szkła mała
Прокладка для 
стекла малая

Trzpień
Крепежный винт 

Rura 20×20
Труба 20×20

Rura ø 40 mm 
do ścianek działowych
Труба ø 40 для офисных
перегородок

Profil dwustronny
Профиль двухсторонний

Uszczelka do szkła duża
Прокладка для 
стекла большая
nr 037 009 11
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Listwa  
okalająca
Профиль 
окантовочный
nr 037 004 05

Ekran pionowy do biurek   Вертикальный экран для столов 

Mocowanie ekranu
Крепление экрана
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Typ A

Typ B

Ścianki działowe
офисные перегородки

Opcje / опции:
szkło–szkło / стекло–стекло
szkło–płyta / стекло–ДСП
płyta–płyta / ДСП–ДСП

Opcje / опции:
szkło–szkło / стекло–стекло
szkło–płyta / стекло–ДСП
płyta–płyta / ДСП–ДСП

Płyta lub szkło
ДСП или стекло

Płyta lub szkło
ДСП или стекло

zaślepka / заглушка:

zaślepka / заглушка:

regulator / регулятор:

regulator / регулятор:

H – wysokość modułu / высота модуля
B – szerokość modułu / ширина модуля
h – położenie szprosu / установка перемычки
L – wysokość słupka z zaślepkami  i max wkręconym regulatorem 
  lub dwoma zaślepkami / высота опоры с заглушками или макс. 
  вкрученным регулятором или двумя заглушками

Przykład zamówienia / образец заказа

  H        B  wypełnienie    szpros  ilość (szt.)

  L  zakończenie     ilość (szt.)

    заполнение   перемычка количество (шт.)

    нижняя часть     количество (шт.)

Typ / тип:  B
Moduł / модуль:  600 × 1200  szkło/płyta / ДСп или стекло  h=200    8

Słupek / опора:  1300    (zaślepka i regulator / заглушка регулятор)    12

czarna / чёрная – 01600307
szara / серая – 01600311

czarna / чёрная – 016 006 07
szara / серая – 016 006 11

czarny / черный – 01500607
szary / серый – 01500311

03700105

03700505

03700505

03700505

03701305

03700505

03700505

03700305

03701205

03700505

W

W

Z

W

Z

Z

czarny / черный – 015 007 07
szary / серый – 015 007 11

03700605

03700605

03700805

03700805

lub
или 

lub
или 
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Система Офисных перегородок – это очередное предложение позволяющее легким и функциональным способом 
организовывать пространство. Её эстетику и практичность Вы можете использовать, организовывая пространство в 
офисах, магазинах, гостиницах и других общественных зданиях. Эта система позволяет Вам очень простым способом 
соединить плиту ДСП широкой цветовой гаммы толщиной 18 мм с любым видом стекла толщиной 4 мм.

Все перегородки в любой момент можно демонтировать и перенести, поменять заполнение, а также изменить угол 
монтажа стенок благодаря используются, чтобы создать на рабочем месте для каждого сотрудника свое собственное 
пространство. Профили-держатели позволяют производить крепление вертикальных экранов к поверхности столов.

Все конструкционные профиля предлагаем в хлыстах по 3,5 м, а также порезанные по размерам заказчика, 
изготовлены к самостоятельному монтажу.

System Ścianek Działowych to kolejna propozycja umożliwiająca aranżację przestrzeni w łatwy i funkcjonalny sposób. 
Jego estetykę oraz walory praktyczne możecie Państwo wykorzystać organizując przestrzeń w biurach, sklepach, hotelach 
i innych budynkach użyteczności publicznej. System ten umożliwia Państwu łączenie w bardzo prosty sposób płyt grubości 
18 mm w dowolnych dekorach z każdym rodzajem szkła grubości 4 mm.
Całą ściankę można w dowolnym momencie zdemontować i przemieścić, zmienić wypełnienie a także zmienić kąt ustawienia 
ścianek dzięki zastosowaniu, jako filaru konstrukcji, karbowanej okrągłej rury.

Ekrany natomiast stosujemy aby stworzyć miejsce, w którym każdy pracownik ma własną wydzieloną powierzchnię pracy. 
Profile mocujące umożliwiają zamontowanie pionowych ekranów do blatu biurka.

Wszystkie profile konstrukcyjne są dostępne w odcinkach 3,5 m jak również przycięte na wymiar, przygotowane do sa-
modzielnego montażu.


