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Compartimentările interioare de birouri și spații de lucru, sunt o esențială parte a amenajărilor interioare de
birouri, aici își petrec foarte mulți majoritatea timpului de lucru, astfel pentru a fi productivi, ei trebuie să simtă spațiile
primitoare și prietenoase. Noi încercăm să aducem spațiu și lumină în aceste birouri, dar și un pic de tehnologie și
inovație, pentru ca fiecare să simtă că lucrează într-un cadru special, creat după nevoile sale de către profesioniști,
lucru atestat și de premiile "The most office" 2016, cele mai .... birouri din tara, pentru spatii "glassificate" de GLAW
GROUP. Da, am contribuit și noi la cele două proiecte care au câștigat în total patru premii, inclusiv marele premiu,
dar si cele denumite Popular, Young Spirit și High Tech.

Noi nu ne gândim doar să instalăm numai niște pereți pentru a nu permite accesul, noi dorim ca pereții nostri
să fie aceia care satisfac nevoile personalizate ale clienților. Astfel prezentăm prima dată unele "accesorii", să le
spunem așa, care cu siguranță permit personalizarea și utilizarea spațiilor în modul dorit, cu o apăsare de buton...
...smart glass (switchable glass) sau sticla inteligentă sau opacizantă electric...doar la o atingere sau jaluzele
automate între foi de sticlă... Fiind importatori de folie inteligentă acum livrăm la cel mai accesibil preț sticla
inteligentă, o soluție nouă din prezent, nu din domeniul SF. Totul la o apăsare de buton

Folie inteligentă poate fi folosită pe post de ecran de proiecție, indiferent dacă e în stadiu clar sau opac.

Jaluzelele între sticle, reprezintă un alt sistem electric de obținere a intimității sau transparenței confortabile.

În curând vom putea monta un nou sistem monolit de compartimentare interioară, cu posibilitate de trasare a firelor
prin profile (pt sticlă inteligentă, pentru control acces sau întrerupătoare), cu posibilitate de izolare fonică de 40 dB! în
curând...UNIQUIN

Posibilitate de integrare uși cu toc, uși de lemn, uși glisante, chiar uși automate, sau module acustice.

Uși de maxim 130 kg. Înălțime sistem maxim 4 m! Componente noi interesante: cutii de montaj a prizelor sau
întrerupătoarelor, broaște noi, amortizoare superioare, praguri automate. Profilele permit introducerea firelor electrice,
fără a fi vizibile din exterior.

De asemenea oferim toate tipurile de compartimentări de interior, statice din sticlă monofoaie sau cu două foi, cu
uși full-glass, cu toc sau glisante, cât și compartimentări mobile din sticlă sau fonoizolante...
Compartimentările interioare sunt diferite, nu atât prin soluție și design, cât prin cea mai importantă caracteristică și
utilitate a lor: fonoizolația.
Noi am dezvoltat un sistem propriu, care oferă cea mai bună fonoizolație pentru sticlă securizată monofoaie, denumită
OneGlass, cu uși cu toc și fără alte profile verticale vizbile, care este foarte economic față de alte sisteme
asemănătoare, poate chiar mai performant ca unele cu sticlă dublă, la preț mult superior. Transparență maximă,
eficiență excelentă, preț mic, calitate superioară.

Calitate asigurată prin feronerii nemțești, garnituri de izolare transparente

Ușile sunt discrete, se integrează în vitrine, pentru fonoizolare au tocuri simple, filigrane, din aluminiu.
Design special, la preț și funcționalitate foarte bune.
Ușile pot fi opțional echipate și cu praguri automate pentru izolarea lor completă.

Pentru intimitate se poate folosi sticla mată, pentru design special ...folii, picturi sau sablări

Ușile pot fi executate normal cu clanță sau cu control acces integrat (fără fire vizibile, aceste pot fi trecute prin toc)

Izolarea intre sticle cu garnituri transparente.

Varianta de compartimentări cu sistem fără profile veritcale FullGlass și cea cu uși glisante este cea mai transparentă
și mai minimalistă din toate variantele, dar nu are proprietăți așa de bune de fonoizolație, ușile fiind dublu batante,
fără rame sau garnituri. Dar lucrările executate pot fi spectaculoase...

inclusiv cu vitrine curbe

Vitrine cu uși cu supralumină...

...sau fără....

Având ca obiectiv satisfacerea nevoilor specifice speciale ale clienților...am dezvoltat și aici un sistem extrem de
special pentru încorporarea controlului de acces și am rezolvat veșnica problemă a instalării cititoarelor de carduri și a
localizării acestora...acum exact lângă ușă... citire prin sticlă... Design și funcționalitate la superlativ...

Compartimentările cu sticle duble DoubleGlass asigură cea mai bună fonoizolare și protecție, dar au și avantajul de
a putea ascunde sistemele electrice și de control acces prin profile.

Cu două rânduri de sticlă se asigură o fonoizolare mai bună decât cu variantele simple, inclusiv la uși, aici se pot
monta atât uși din lemn, cât și uși cu ramă de aluminiu și două rânduri de sticlă, dar și uși simple de sticlă, cu praguri
automate, pentru o protecție mai bună și barieră de sunet.

Pot fi folosite sticle atât laminate, cât și securizate sau acustice, și mai subțiri și mai groase, în funcție de gradul de
fonoizolație dorit.

Există variante cu împărțirea sticlelor pe verticală, sau fără împărțirea sticlelor, sistem DoubleFullGlass, soluție
cerută din ce în ce mai mult de arhitecți. Pentru a avea efect extraordinar, ușile de asemenea pot fi cu sticlă dublă,
lipită pe rama de aluminiu.

Se poate ajunge până la fonoizolație de 48 dB.
De asemenea este un sistem în care se poate integra cu succes și sticlă cu folie inteligentă.

Profilele pot fi eloxate, vopsite sau chiar ascunse, ușile integrate, de toate tipurile (lemn, sticlă monolit sau sticlă
dublă, cu ramă la vedere sau sticla lipită pe ramă, de asemenea pot fi încorporate elemente tehnice (care să conțină
prize, controlul acces sau alte sisteme).

Sistem austriac GlassOnFrame cu sticle lipite pe cadre, posibilitate ascundere profile
un sistem absolut fabulos
Posibilitatea izolării fonice până în 120 dB!!!! Izolarea ușilor inclusiv cu praguri automate, garnituri și perii
perimetrale!

Uși cu rame subțiri sau ascunse, cu sticla lipită pe ramă

...un sistem versatil, elegant și unic.

Compartimentări mobile cu pereți amovibili
Pereți mobili din sticlă monolit (variante mai ieftine) fără grad de fonoizolație certificat sau pereți din materiale
lemnoase cu grad mare de fonoizolație (până la 55 dB). Sunt și variante fonoizolante cu sticlă, dar cu cadru de
aluminiu, inclusiv cu variantă de jaluzele interioare pentru intimitate la cerere. Sunt posibile variante full automate.

