هشخصات فٌی پارتیشي شزکت ایستا
 / 1استزاکچز :
 / 1 / 1راٌّوای شزٍع :
راٌّوای شزٍع ( دیَار  ،سقف  ،کف ) قطعاتی ًاٍداًی شکل اس جٌس آلَهیٌیَم آًادایش شذُ ّستٌذ
کِ در اتتذای ًصة پارتیشي تزرٍی دیَارّا  ،کف ٍ در صَرت ًیاس سقف هحل پزٍصُ ًصة هیشًَذ.
استزاکچز اصلی پارتیشي در داخل راٌّوای شزٍع قزار هی گیزد ٍ .جَد قطعات راٌّوای شزٍع
تاعث هی شَد کِ ًاتزاسی احتوالی دیَارّا  ،کف ٍ سقف هحل پزٍصُ پَشش دادُ شَد ّ .وچٌیي ٍجَد
راٌّوای شزٍع تاعث هی گزدد تا دیَارُ پارتیشي در خط هستقین ًصة گزدد .
 / 2 / 1استزاکچز اصلی :
استزاکچز اصلی هتشکل اس شثکِ ای اس قطعات عوَدی (ٍادارّا) ٍ افقی (قیذّا) اس جٌس سلَلشی
هی تاشذ کِ تَسیلِ اتصاالت خاصی تِ یکذیگز هتصل هیشًَذ  .قطعات استزکچز اصلی تا ًَار  PVCتِ
ضخاهت  1mmپَشش دادُ شذُ اًذ .
استزاکچز اصلی پارتیشي در داخل راٌّوای شزٍع جاگذاری شذُ ٍ تِ ٍاسطِ پایِ ّای تٌظین ارتفاع
تعثیِ شذُ در قطعات عوَدی  ،قاتلیت رگالص خَاّذ داشت ّ .وچٌیي اهکاى عثَر سیوْای تزق  ،تلفي ٍ شثکِ
اس فضای داخل استزاکچز اصلی ٍجَد دارد .
 / 3 / 1ستًَْای فلشی :
ستًَْای فلشی شاهل لَلِ ّایی اس جٌس آلَهیٌیَم آًادایش شذُ هی تاشٌذ کِ در هحل تالقی دیَارُ
ّای پارتیشي ًصة هی شًَذ  .تا تَجِ تِ ایٌکِ ستًَْا تِ شکل لَلِ طزاحی شذُ اًذ  ،اهکاى اجزای پارتیشي

تا سٍایای هتٌَع ٍجَد دارد  .تزرٍی ستًَْا کاٍرّایی اس جٌس آلَهیٌیَم تعثیِ هی شًَذ کِ ظاّز هٌاسثی تِ
دیَارُ هی تخشذ .
 / 2پزکٌٌذُ :
پزکٌٌذُ ّای پارتیشي قطعات  MDF 16mmهی تاشٌذ کِ لثِ ّای ایي قطعات تا ًَار  PVCتِ
ضخاهت  1mmپَشش دادُ شذُ اًذ  .ایي قطعات ًوای دیَارُ ّای پارتیشي را تشکیل دادُ ٍ در رًگْای
هتٌَع طزح چَب یا رًگْای سادُ قاتل اجزا ّستٌذ  .تَاسطِ اتصاالت استفادُ شذُ در قطعات پزکٌٌذُ  ،ایي
قطعات تزرٍی استزاکچز اصلی قزار هیگیزًذ .
هختصات خاص فٌی تکارتزدُ شذُ در طزاحی پارتیشٌْای ایستا ای ي اهکاى را هیذّذ کِ در صَرت
ًیاس ٍ تذٍى احتیاج تِ تاس کزدى کل دیَارُ پارتیشي ّ ،زیک اس یًَیتْا هستقالً تاس شذُ ٍ تغییزات السم تزرٍی
آًْا تعول آیذ .
 / 3فزیوْای شیشِ :
فزیوْای شیشِ پارتیشٌْای ایستا اس جٌس آلَهیٌیَم آًادایش شذُ هی تاشٌذ  .ایي فزیوْا تَسیلِ اتصاالت
تکارتزدُ شذُ در آًْا تزرٍی استزاکچز اصلی پارتیشي قزار هی گیزًذ .
در داخل فزیوْای شیشِ  ،اس شیشِ  5mmکِ دٍرتادٍر آًْا ًَار پالستیکی کار گذاشتِ شذُ است استفادُ
هی شَد .

در صَرت توایل هشتزی  ،هیتَاى تا حالتْای سیز تزرٍی شیشِ ّا طزاحی ًوَد :
 کاهل سٌذ تالست (هات) .
 سٌذ تالست راُ راُ ( ًَارّای شفاف ٍ هات افقی) .
 آرم دار (اجزای آرم ساسهاى تزرٍی شیشِ) .
چٌاًچِ اًذاسُ فزیوْای شیشِ تیش اس  1000x1000mmتاشذ  ،توٌظَر حفظ هسایل ایوٌی هی تایستی اس شیشِ ّای
سکَریت استفادُ ًوَد .
ّوچٌیي اهکاى اجزای پزدُ کزکزُ تا هکاًیشم سایِ رٍشي در فزیوْای شیشِ ٍجَد دارد .

 / 4درب پارتیشي :
 / 1 / 4درب سلَلشی :
درب سلَلشی در پارتیشٌْای ایستا اس جٌس  MDFهالهیٌِ تا ضخاهت  42mmهی تاشذ  .تزرٍی درتْای
سلَلشی اس لَالّای ساخت تزکیِ ٍ دستگیزُ ایزاًی تْزیشاى استفادُ هی شَد .
 / 2 / 4در شیشِ ای :
ایي درتْا تا شیشِ  10mmسکَریت اجزا هی شًَذ  .تزرٍی درتْای شیشِ ای ًیش اهکاى طزاحی
(سٌذتالست) ٍجَد دارد  .تزای درتْای شیشِ ای لَالی  Meroniایتالیا ٍ دستگیزُ هارک  Hopeساخت سَییس
کار گذاشتِ هی شَد .

پارتیشن تک جداره شرکت ایستا
امکانات :

 قابل اجرا با ارتفاع متغیر از  200cmبصورت  open spaceتا ارتفاع سقف .
 امکان اجرا با سه حالت نمای کامل شیشه ای  ،کامل  MDFو ترکیب شیشه و . MDF
 تقسیم بندی یونیتها در عرض و ارتفاع با کمترین محدودیت و با نظر مشتری .
 امکان اجرای طرحهای مختلف سند بالست برروی شیشه ها با نظر مشتری .

 امکان اجرای درب بازشو برروی دیواره پارتیشن با سه حالت شیشه ای  ،سلولزی و ترکیب سلولزی و شیشه .

 تمامی قطعات آلومینیومی بکار رفته در پارتیشن ایستا تولید شده از بیلت استاندارد  6063و دارای  20میکررون
آنادایز می باشند .
مشخصات و تعریف فنی :
 استراکچر :

اسکلت اصلی دیواره های پارتیشرن مری باشرد کره بصرورت شر که ای از قطعرات عمرودی و افقری برا طروم مقطر
 30*30mmبوسیله اتصاالت مخصوص به یکدیگر فیکس می شوند و از پروفیل  Hبه طروم مقطر  10*10mmبررای
اتصام و درزگیری و عایق  ،مابین پنلها استفاده می شود .
 پرکننده :
پرکننده های پارتیشن از نوع پنل شیشه ای :
پنل شیشه پارتیشن دارای ضخامت  8mmمی باشد که دور آن از نوار الستیکی جهت جلروگیری از لررزا اسرتفاده
می گردد  .امکان اجرای طرحهای مختلف سند بالست (کامل مات  ،راه راه  ،حاشریه و اجررای لوگروی مشرتریب بررروی
شیشه ها وجود دارد  .همچنین در صورت تمایل مشتری شیشه های رنگی نیز قابل اجررا مری باشرند و بمنظرور رعایرت
مسایل ایمنی  ،شیشه های مورد استفاده سکوریت می شوند .
پرکننده های پارتیشن از نوع پنل سلولزی :
پنل سلولزی از  MDF 8mmبا دانسیته باال و روکش مالمینه درجه یک می باشند که دور آن از نوار السرتیکی جهرت
جلوگیری از لرزا استفاده می گردد .
 درب :
درب پارتیشن ایستا دارای چهارچوب آلومینیومی و نوار الستیکی ضربه گیر می باشد که عرالوه برر محافظرت باعر
کاهش صدای درب در هنگام بسته شدن می شود  .ابعاد استاندارد دربهای پارتیشن معادم  2000* 900mmمری باشرد .
امکان اجرای درب با ابعاد خاص و همچنین بصورت دو لنگه نیز وجود دارد  .دربهای پارتیشن با حالتهای زیر قابرل اجررا
هستند :
درب سلولزی با روکش .HPL
درب سلولزی وسط شیشه (با امکان اجرای طرح سند بالست ب.
درب شیشه ای ( 10mmبا امکان اجرای طرح سند بالست ب .
درب شیشه ای  10mmبا امکان اجرای پانل معلق  MDFبرروی آن .
دستگیره و لوالی مورد استفاده در دربها از مرغوبترین نوع موجود در بازار می باشند .

 پارتیشنهای شرکت ایستا در هر آب و هوایی قابل استفاده و دارای گارانتی و خدمات پشتی انی می اشند.

