
Nüsing Faltwand Flexi 60
A térelválasztás gyors lehetősége.
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A gyors és célszerű térleválasztásban a Nüsing Falt-
wand Flexi 60 egyesíti a klasszikus harmonikaajtó és 
az elemes mobil válaszfal előnyeit. Különösen azokon 
a területeken, ahol a hanggátlási követelmények nem
kiemelkedőek. A Faltwand Flexi 60 magas szintű 
rugalmasságot, kihasználhatóságot nyújt, mivel a
rendszerhez minden esetben átjáróajtó is tartozik.  

Igény esetén üvegezett kivitelben is rendelhető.

Megoldásunk az Ön rugalmassága.

Térnyerés játszi könnyedséggel.
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Műszaki adatok 

Szerkezet:

� Falvastagság: 60 mm  

� Elemrögzítés kivehető hajtókarral

� Alsó és felső hanggátló zárás hármas 

PVC profillal

Méretek:

� Szárnyszélesség:  max 5000 mm

� Szárnymagasság: max 4000 mm

Elemfelépítés:

� 2 x 10 mm forgácslap burkolat E1/V20

� 40 mm-es tömörfa keret

� Elemszélesség: 300-1000 mm, 

falmérettől függően

Elemkapcsolat:

� elemenként függőlegesen 

végigfutó „zongorapánt”

� homlokoldalon eloxált alu profilok 

rugalmas tömítéssel

Felfüggesztés:

� 56 x 54 mm-es RAL9010 

porszórt alumínium futósín

� csapágyazott görgők

� sín burkolása illetve álmennyezeti 

csatlakozás rendelhető 

� alsósínes változat kívánságra elérhető

Ajtó: :

� valamennyi fal tartalmaz átjáróajtót

� átjárási méret megegyezik az elemmérettel 

(max 850 mm)

� ajtónyitás alu eloxált süllyesztett fogantyúval, 

PZ zárral

� „egyszárnyú” kivitelnél az ajtó falvégen található

� „kétszárnyú” kivitelnél az ajtó falközépen található 

(középen két ajtó is lehetséges)

Hanggátlás:

� Rw 30/36/39 dB (FW 60 G típusnál max 32 dB) 

– ca. 20-28 kg / m2

DIN EN 20140-3 szerint bevizsgált

Üvegezett kivitel:

� 6,38 mm vastag PVB laminált üveg

� osztóléc nélkül:

elemmagasság: max. 2450 mm, 

elemszélesség: max. 800 mm

� osztóléccel:

elemmagasság: max. 2950 mm, 

elemszélesség: max. 800 mm

� dekorfólia 

(lsd alul)

� Uni-Dekor vagy fautánzat 

(3.180 mm felett toldással)

� Szállításonként kismértékű 

színeltérések lehetségesek

� Festett felület RAL színekben

� Fafurnér pácolt vagy lakkozott kivitelben 

Felületek

fehérkőris
dekor

juhar dekor  kőris dekor bükk dekor fehér krém elefántcsont homok világosszürke szürke
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A Nüsing szállítási programja a lehetőségek 
tárházát nyitja meg Ön előtt:

A fejlesztést szolgáló 
változtatások jogát 
fenntartjuk.

Reg.-Nr. 3863/QM

Nüsingwand Premium 100

� Elemekből álló mobil válaszfal

� Hanggátlás Rw, P 59 dB-ig

� Akusztikus-, füstgátló, tűzgátló kivitelben is rendelhető

� Nüsingwand Eco  - gazdaságosabb kivitelben is 

elérhető

Nüsing Faltina - Plan

� Masszív kétoldalú szerkezet

� Méretregyártott

� Síkba kihúzható

� Hanggátlás: Rw, P 34 dB-ig

Nüsing Faltwand Flexi 60

� Csuklópántokkal összekapcsolt elemek

� Szériában átjáróajtókkal

� Kérésre üvegezéssel is

� Hanggátlás: Rw, P 39 dB-ig

Nüsing Glaswand Visioline

� Elemekből álló mobil üvegfal

� Sokrétű díszítési lehetőség 

(fólia, festés, szitanyomás)

� Az alsó és felső profilok alumíniumból készülnek

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


