Nüsing Visioline üvegfal
Az átlátható megoldás.

Nüsing – mobil válaszfalak

Több fény – több tér.

Átlátható térmegosztás: mobil üvegfal.
Egy megoldás, amely az Ön rendelkezésére álló teret
nagyobbá teszi. Mozgatható mobil üvegfalunkkal rugalmasan és átláthatóan leválaszthatja közlekedőjét, étkezőjét, irodáját, konferenciatermét, vagy egyéb tereit, úgy
ahogy mindenkori szükségletei ezt megkívánják.

A lehetőségek határtalanok – de a funkcionalitás
magában kevés: a Nüsingwand Visioline beépítésével
összhangot teremthet a mai modern válaszfal rendszerek minden igényt kielégítő építészeti, esztétikai és
anyagválasztási megoldásaival.
Hozzon ki ilyen egyszerűen minél többet tereiből –
Nüsingwand Visioline beépítésével.
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A mi feladatunk, hogy Ön elégedett legyen.
Mint a világ egyik legjelentősebb mobil válaszfalrendszer
gyártója, a Franz Nüsing GmbH & Co. KG vásárlóinak
pontosan azt szállítja, amire szükségük van: egyszerű,
de tökéletes megoldásokat.
Magas fokú elkötelezettségünket a vevőink felé nem
csak a kompromisszumoktól mentes, bevizsgált, minősített termékkör fémjelzi. Nagy hangsúlyt fektetünk azokra az értékekre, amelyek segítségével bizalmon alapuló
együttműködés alakítható ki. A tanácsadástól és a tervezéstől kezdve egészen a beszerelésig és a karbantartásig mindenben partnerei vagyunk. Minden lépéssel
egy célért fáradozunk, azért, hogy Ön elégedett legyen.

Ebben segítségünkre van több évtizedes tapasztalatunk
– a Nüsing céget 1878-ban alapították családi vállalkozásként, mely immár több mint 80 éve állít elő mozgatható válaszfalakat. Termékeink folyamatos és következetes továbbfejlesztésével értük el azt a páratlan kompetenciát, amely a Nüsing mobil válaszfalakat a hanggátlás, tűzgátlás, füstgátlás területén piacvezetővé tette, és
aminek segítségével kialakíthattuk termékpalettánkat.
Termékpalettánkat, amelyet továbbadhatunk vásárlóinknak, és amely összeköti a minőséget, funkcionalitást és
használati értéket a legmagasabb színvonallal.
Egyszerű megoldások sokoldalú használhatósággal –
Nüsing az Ön partnere a méretre készített mobil válaszfal koncepciókhoz.
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Látni és látni hagyni.

Ahogy Ön látni szeretné.
A Nüsing üvegfalak lehetővé teszik a téralakítás mindenkori igényeinek megfelelő átlátható megoldások
alkalmazását. Standard programunk mellett, melyben
csíkok, pontok, négyzetek variációjával díszítjük elemeinket számos egyéb felületképzési lehetőséget
nyújtunk esztétikus és egyedi felületek kialakítására.:
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I Szitanyomás meglévő vagy az Ön kívánsága szerint
legyártott, választott motívumokkal
I Homokfúvás minta alapján
I Fóliázás minta alapján
I Színezett üveg
I Festett üveg
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Művészi megjelenés.

A mi feladatunk, hogy Ön elégedett legyen.
Az Ön által megálmodott egyedi, különleges üvegfal
profi üvegfestő művészek munkája nyomán válik igazi
műremekké.
Engedje szabadon fantáziáját, ossza meg velünk elképzeléseit, hogy azt megvalósíthassuk.
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Glasmalerei Huber, Esslingen
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Átlátható eredmény.

Értéknövelő szolgáltatásaink.
Nincs két teljesen egyforma Nüsing mobilfal, mivel minden egyes projektünket a mindenkori téralakítási, építészeti és műszaki adottságok figyelembevételével, vevőink
kérésének megfelelően tervezzük meg.

és tervezéssel állunk az Önök rendelkezésére, ami a
tervek és egy konkrét árajánlat elkészítését is magában
foglalja. Ezek birtokában Ön megfelelően tervezheti
költségeit.

A Nüsing egyedileg összehangolt teljesítménye a kiindulópontja sikerünknek. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk a
legoptimálisabb mobil válaszfal megoldás megtalálására.
A projekt kezdeti stádiumában díjmentes tanácsadással

Teljeskörű műszaki és kereskedelmi szaktanácsadással
állunk rendelkezésükre, cégünk munkatársai személyesen gondoskodnak arról, hogy a megrendelt mobilfal
megvalósításának minden apró részlete zökkenőmente-
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sen haladjon egészen a beépítésig.
Természetesen az üzembe helyezés után is az Önök
szolgálatában állunk, az esetleges karbantartási munkálatok elvégzésében: a kezelőszemélyzet alapos betanítása mellet kérésre örömmel adunk ajánlatot a folyamatos
karbantartási munkálatok végzésére is.
Hasznos tanácsokkal segítünk abban, hogy mobil
válaszfala a kezdetektől fogva hosszú éveken át az Ön
megelégedésére szolgáljon
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Nüsing Visioline üvegfal
Egy rendszer, ahol minden lehetséges.

60
8

I Futósínek RAL 9010 fehér porszórt felülettel
60 mm x 92 mm vagy 70 x 65 mm

92

I Porszórás valamennyi RAL színben lehetséges
I Kettős csapágyazású görgő
I Görgő-függesztőcsap 12 mm,
15

automatikus biztosítású magasságállítási lehetőség

100

I Egyoldalú kefetömítés alul és felül (kívánságra)

I Alsó és felső alumínium befogó profil
Választható felületek:
I RAL színekben porszórt
I Eloxált E6/EV1
I Szálcsiszolt nemesacél
I Nemesacél padlóhüvely

Üvegválaszték
I Edzettüveg (DIN 1249 szerint)
Lapvastagság 10 mm / 12 mm

40

Felülettömeg: 26 kg/m2 - 32 kg/m2
Szabad élek csiszolva

I Ragasztott üveg (DIN 52290 szerint)
100

Lapvastagság 12 mm (2x6 mm részedzett
síküveg 2 x 0,38 mm PVB ragasztófóliával)
Felülettömeg: 34 kg/m2
Szabad élek csiszolva

34

7

OKFF

22
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Elemtípusok
Méretek
Elemszélesség min.:

500 mm

Elemvastagság:

40 mm (alu profilon)

Elemszélesség max.:

1250 mm

Pakettvastagság:

50-62 mm x elemszám

Elemmagasság:

10 mm üvegvastagság esetén

Elemfüggesztés:

2 függesztőgörgő elemenként

max. 3000 mm (26 kg/m )
2

12 mm üvegvastagság esetén
max. 4000 mm (32 kg/m2)

futósín

100

15

felső alu befogóprofil

kifordítható elem
(DEF)

tolóelem
(SF)

eltolható ajtó
(SPT)

tolóelem
(SF)

szabad magasság (SZM)

tolóelem
(SF)

zár
4

elemszélesség (EB)

rögzítőretesz

homlokoldali rögzítőretesz

7

100

alsó alu befogóprofil

4

falszélesség (WGB)

Típusok

Eltolható ajtó:

Kifordítható elem:

Egy és kétszárnyú nemesacél fogantyúval.

Rögzítése homlokoldali rögzítőretesszel vagy PZ zárral az alsó

Rögzítése rögzítőretesszel vagy az alsó befogóprofilba

befogó profilon

rögzített PZ zárral. Választás szerint felső beépítésű ajtócsukóval. 2500 mm felett elemmagasság esetén felülvilágítóval.

Sarokajtó:

(ajtómagasság: 2100 mm).

Mint előző, de fogantyúval ellátva
Különleges elemek: Egyedi igény szerint
Tolóelem:
Rögzítése rögzítőretesszel vagy homlokoldali rögzítőretesszel
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Futósín / L típus
futósín L típus

futósín L típus
álmennyezetfogadó profillal

I Felső alumínium futósín:

8

szerint álmennyezet fogadó profillal

8

70

70

RAL 9010 porszórt felülettel, igény
I Porszórás valamennyi RAL színben

Vezetőgörgők

65

65

lehetséges

I Csapágyazott görgőkocsi

Elemparkolások
I Vezetőgörgős rendszer

A bemutatott példák a lehetséges parkolási helyzeteknek csak

I Felhasználóbarát megoldás

kis hányadát mutatják. Számtalan további, a beépítési szituációnak megfelelő parkolási helyzet lehetséges.

önbeálló görgők alkalmazásával

Z 1/L

Z 3.2/L

Z 2/L

45°

fülkeajtó

65

Z 4/L

Z 3.1/L

Z 6/L

65

65

160

55
DEF
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Futósín / K típus
futósín K típus

I Felső alumínium futósín:

futósín K típus
álmennyezetfogadó profillal
60

60

8

8

RAL 9010 porszórt felülettel, igény
szerint álmennyezet fogadó profillal
I Porszórás valamennyi RAL színben

92

Kettős csapágyazású görgő

92

lehetséges

Elemparkolások
I Keresztgörgőrendszer

A parkolóállások sínszerkezetét a helyszíni beépítést megelő-

I Elemparkolás 90 ° -os elágazások

zően kompletten legyártjuk, így biztosítható az elemek pontos
mozgatása.

alkalmazásával

50

Z 6/K

Z 4.1/K

Z 3/K

Z 4/K

Z 17/K

min. 50

Z 2/K
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Elemkapcsolatok
A. Standard, csapos illesztés
4 mm fugával

B. Alumínium élvédőprofil,

A. Standard

B. élvédőprofil

biztonsági / ragasztott üveg

biztonsági / ragasztott üveg

eloxált vagy RAL színekben
elérhető

C. Alumínium élvédőprofil mágnesléces
csatlakozással (egyedi kivitel) Eloxált

C. mágnesléc profil

biztonsági / ragasztott üveg

vagy RAL színekben elérhető
A mágnesléces kapcsolat csökkenti az
elemek közötti légmozgást, és pótlólagos
stabilitást ad az elemeknek. A kapcsolódási
erő kb. 9 N / m

falcsatlakozás
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Biztonságos átláthatóság.
Minősítések
TÜV-vizsgálat DIN 31000
Valamennyi üveg mobilfalra

DIN EN iso 9001
Dokumentált minőségbiztosítás a
tervezéstől a készreszerelésig.

GS-jelölés
Elektromos mozgatású üvegfalak:
bevizsgált biztonság
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TD 08.06 0.500
Fo 01.08.0160

A Nüsing szállítási programja a lehetőségek
tárházát nyitja meg Ön előtt:
Nüsingwand Premium 100
I

Elemekből álló mobil válaszfal

I

Hanggátlás Rw, P 59 dB-ig

I

Akusztikus-, füstgátló, tűzgátló kivitelben is rendelhető

I

Nüsingwand Eco - gazdaságosabb kivitelben is

A fejlesztést szolgáló
változtatások jogát
fenntartjuk.

elérhető
Re
g.-Nr. 3863/QM

Nüsing Glaswand Visioline
I

Elemekből álló mobil üvegfal

I

Sokrétű díszítési lehetőség
(fólia, festés, szitanyomás)

I

Az alsó és felső profilok alumíniumból készülnek

Nüsing Faltina - Plan
I

Masszív kétoldalú szerkezet

I

Méretregyártott

I

Síkba kihúzható

I

Hanggátlás: Rw, P 34 dB-ig

Nüsing Faltwand Flexi 60
I

Csuklópántokkal összekapcsolt elemek

I

Szériában átjáróajtókkal

I

Kérésre üvegezéssel is

I

Hanggátlás: Rw, P 39 dB-ig

Magyarországi forgalmazó:

Mobil-Wand Kft.
Cím: 2040 Budaörs,
Gyár u. 2. (BITEP)
Postacím: 2058 Budaörs, Pf.: 14.
Tel.: +36 23 503 841
Fax: +36 23 503 843
www.mobilwand.hu
mobilwand@isowelt.hu

