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Kompleksowe
rozwiązania ścian
działowych dla biur
Nowoczesne przestrzenie biurowe oferują firmom ogromne możliwości
aranżacyjne. Odpowiednie doświetlenie stanowisk pracy, wydajna
wentylacja i klimatyzacja pozwalają na ograniczenie zmęczenia
i zwiększenie efektywności pracy. Jednym z kluczowych aspektów
dobrze urządzonego biura jest ograniczenie hałasu pochodzącego od
urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i głosu ludzkiego.
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K

onieczność właściwego wyciszenia pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia otwartej przestrzeni
stanowiła jedno z głównych założeń konstrukcyjnych naszego działu projektowego.
Efektem blisko dwuletnich prac jest kompleksowy system wewnętrzny, odpowiadający
wymaganiom nowoczesnych biur.
Izolacyjność akustyczna Rw osiągana
przy standardowym szkleniu to 42 dB, zaś
konstrukcja ścianki z drzwiami posiada Rw
od 38 dB. Szklenie możliwe jest w zakresie od
5 do 10 mm. Można również stosować wypełnienia do 84 mm. Konstrukcje ścianek mogą
uzyskiwać wysokość nawet 380 cm, co pozwala na zastosowanie systemu w większości
nowopowstających biurowców.

System ACS 38 posiada wiele rozwiązań
szczególnie przydatnych w biurach – na

przykład elektrycznie sterowane żaluzje
wewnętrzne w ściankach, które łączą zalety
przeszklonych ścian z możliwością zachowania prywatności. Profile na okablowanie
i gniazda przyłączeniowe umożliwiają podłączenie wszystkich potrzebnych urządzeń
biurowych. Istotną cechą systemu jest łatwy
i czysty montaż, pozwalający na bezpieczną pracę w częściowo lub całkowicie wykończonych pomieszczeniach – bez ryzyka
zabrudzenia ścian, posadzek i wykładzin
podłogowych. Ściany ACS 38 mogą stanowić pełne przegrody sięgające stropu, przepierzenia otwarte od góry oraz zamknięte
boksy.
Ścianki działowe pozwalają na zachowanie wrażenia lekkości dzięki zastosowania
profilu konstrukcyjnego o szerokości zaledwie 38 mm. Dzięki użyciu nowoczesnych profili i najwyższej jakości materiałów wizualnie
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Ściany ACS 38 mogą stanowić pełne przegrody
sięgające stropu, przepierzenia otwarte od góry
oraz zamknięte boksy.
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Konieczność właściwego wyciszenia pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia otwartej przestrzeni stanowiła jedno z głównych założeń
konstrukcyjnych systemu.
lekka konstrukcja spełnia wymagania wytrzymałościowe włącznie z kategorią IV B
(według ETAG 003). Drzwi systemu ACS 50,
stanowiącego dopełnienie rozwiązań wewnętrznych, posiadają klasę 3. wytrzymałości

mechanicznej, a także spełniają wymagania
obu klas dymoszczelności.
Paleta kolorów dostępna dla opisanych
systemów obejmuje zarówno standardowe

kolory RAL i NCS, jak również autorską gamę
Aluron Color Collection. Długoletnie doświadczenie Aluronu w lakierowaniu proszkowym poparte jest certyfikatem.

Profile na okablowanie i gniazda przyłączeniowe umożliwiają podłączenie wszystkich potrzebnych urządzeń biurowych.
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