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                 välja antud detsember 2005 vaheseinasüsteemid
                 kehtib kuni detsember 2008 klaasvaheseinad

wc-kabiinid ja -vaheseinad
duøikabiinid ja -vaheseinad

ET-3 0306-0681

VAHESEINTESÜSTEEMID EXCEL, EXCEL ECO,
EXCEL LUX, EXCEL MDF, EXCEL PUIT JA EXXE

on efektiivne alumiiniumprofiilidest või MDF-st,
europaneelidest (umbosa värvitav) ja klaasist
vaheseintesüsteem, mis pakub klaas-, kips- ja
kombineeritud mooduleid ning uksi vastavalt
Tellija soovile. Vaheseinu on lihtne paigaldada
ja ümber paigutada ning nende abil saab ruumi
vastavalt vajadusele liigendada, et luua uusi
töökohti ja -tsoone.
Vaheseinu kasutatakse büroodes, kauplustes,
haiglates, koolides jne.
Seinasüsteem koosneb alumiiniumprofiilidest
(55 mm) või MDF-profiilidest (92 mm), 46 mm
paksusest europaneelist (ECO 92 mm) ja klaas-
moodulitest, milles kasutatakse 6 - 10 mm klaa-
si ning PVC- liiste. Vaheseinte maksimaalne
kõrgus kasutades eriprofiile ÷ 6000 mm. Nor-
maalkõrgus kuni 3650 mm.
Vaheseinte kujundus ja klaas vastavalt Tellija
soovile.

TEHNOSPETSIFIKAADID
Excel seinasüsteem vastab tehnospetsifikaadile
EE 10047391 TS1-99.
Moodulseinte valmistamiseks kasutatakse ainult
Tervisekaitseinspektsiooni poolt heakskiidetud
materjale. On lubatud kasutada ka teisi mater-
jale ja tarvikuid juhul, kui nende tehnilised näita-
jad on võrdsed või kõrgemad tehnospetsifikaa-
dis esitatutest.

ALUMIINIUM- VÕI MDF- PROFIILID
Vaheseinte alumiiniumprofiilid on kas anodee-
ritud või pulbervärvitud vastavalt soovitud too-
nis RAL värvikataloogi järgi.
Värvi kvaliteet vastab GSB International nõuetele
reg nr 090.
MDF-profiilid on naturaaltoonis (naturaalne
puidutoon) lakitud või värvitud Moni Color Nova
või Tintorama värvikaardi alusel. MDF-  või puit-
profiilid võivad olla kaetud ka naturaalspooniga.

KLAASID

Excel seinasüsteemis kasutatakse 6 - 10 mm ja
Excel Lux-s 10 mm paksust klaasi.
Võimalik on valida mitmete erinevate klaaside
vahel: pronks-, hall suitsuklaas, kirgas-, matt-,
muster- , lamineeritud või karastatud.
Vastavalt Tellija soovile valmistatakse vaheseinu
ka kahekordse klaasiga (parem helipidavus).

PVC PROFIILID – klaasitihendid

Klaaside kinnitamiseks kasutatakse spetsiaal-
seid PVC-profiile-tihendeid. Standardvärvid on
must, hall, pruun ja valge. Excel Lux seintes
kasutatakse läbipaistvaid PVC-profiile ja tihen-
deid.

EXCEL LUX EXCEL LUX

EXCEL ECO

EXCEL MDF, värvitud

TEISALDATAVAD VAHESEINAD KOONDNIMEGA EXCEL
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UKSED

Võib kasutada nii täisklaasiga, spooniga kui ka valgeid või erivärviga
kaetud puidust või alumiiniumist uksi ja lenge.
Alumiiniumist ukselengidel on alati must PVC-tihend.
Samuti võib seinasüsteemi komplekteerida alumiiniumist, klaasist või
puidust lükanduksega ja ka voldikuksega.
Ukse mõõtmed on tavaliselt 9 x 21, eritellimisel ka teised mõõtmed.

LUKUD JA UKSELINGID

Klaasseinas võib kasutada kõiki alumiiniumlengidele ja klaasidele so-
bivaid lukke ja linke.
Puiduspooniga ja siledate standarduste puhul kasutatakse Abloy,
BODA ja ASSA lukke, Primo käepidemeid ja linke.

HELIPIDAVUS

Moodulseina helipidavused:
46 mm Europaneeli ja 6 mm klaasi puhul ~30 dB
92 mm Europaneelil ~43 dB
lamineeritud klaasil 4 + 0,8 + 4 ~37 dB
paketil lamineeritud klaasiga 3 + 0,8 + 4 + õhk 25 mm + 6 mm
klaas ~42 dB

PAIGALDAMINE

Klaassein võib olla kinnitatud betoon-, kips-, puit- või ripplae ja põran-
da külge vastavalt vajadusele.
Kinnituskohtades kasutatakse põhiprofiili või lõpetusprofiili. Klaassein
võib asetseda ka jalgadel.

EXCEL ALUMIINIUMPROFIILIDEST VAHESEINA DETAILID JA MÕÕTMED (MM)
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EXCEL MDF-PROFIILIDEST VAHESEINA DETAILID JA MÕÕTMED (MM)

Seina horisontaaldetail

90O nurkade
ühendusdetailid

45O (135O) nurkade
ühendusdetailid

Seina
ühendusdetailid

Vabalt asetsevate
nurkade ühendus-
detailid
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PÕHIMÕTTELISED NÄIDISED VAHESEINA MOODULITEST JA WC-KABIINIDEST

Jalgadega varustatud mooduleid on kerge ümber paigutada ja vas-
tavalt vajadusele ruumi liigendada

Duøiseinad

WC- JA DUŠIVAHESEINASÜSTEEM EXXE
Seinasüsteemi EXXE kuuluvad  WC-kabiinid ja duøivaheseinad vas-
tavalt Tellija soovidele, millede mõõtmed on kooskõlas joonistega.

MATERJAL
WC-seintes kasutatakse vastupidavat mikrolamineeritud puitlaastplaati,
mis on ümbritsetud alumiiniumist karkassiga. WC-kabiinide põhivärve
on 48. Kabiinide spetsiaaljalad on valmistatud happekindlast roostev-
abast terasest.
Duøivaheseintes kasutatakse 6 mm ja 16 mm kirgast või opaali (piim-
jas valge) plasti Makrolon Longlife või 6 mm karastatud klaasi.
Duøiseintes EXXE LUX kasutatakse 8 või 10 mm klaasi.

Põranda liitumiskohas võib europaneeli või klaasi all oleva põhidetaili
alla paigaldada elektrijuhtmestiku.
Klaasi kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid PVC-liiste ja -profiile.
Vastavalt soovile võib klaas olla ühe- või kahekordne (lamineeritud) või
karastatud (eritellimus).
Excel seinakonstruktsioonidele on võimalik kinnitada riba- ja püst-
lamellkardinaid ning ruloosid või kleepida dekoratiiv- ja turvakilesid.

Erinevate 45O (135O), 90O ja kolmiktee nurgaliitumiskohtadele ase-
tatakse spetsiaalsed erikujulised profiilid. Erinevad nurgad ühendatakse
üksteisega ümarprofiili kaudu, saades ühenduse mistahes nurga all.

WC-kabiinid ja nende soovituslikud mõõtmed

WC-kabiinid

Kõik uksed võivad olla nii käänd- kui liuguksed
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EXCEL LUX, täisklaas

EXCEL, anodeeritud alumiinium

EXCEL LUX, täisklaas

EXCEL, siirdesein

EXCEL, anodeeritud alumiinium

EXCEL, anodeeritud alumiinium

EXCEL MDF, naturaalne puidutoon

EXCEL, värvitud alumiinium
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