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ALVIN

Alu predelna stena z dvojno zasteklitvijo
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Prostor, oblikovan z ALVIN predelnimi stenami 
ustvarja svetlo, prostorno in atraktivno okolje, 
bodisi v velikih ali manjših prostorih, v novih ali 
v že obstoje�ih stavbah.

Svetloba igra pomembno vlogo pri 
zagotavljanju kvalitete bivanja. Trendi 
sodobnega oblikovanja interiera so dosegli 
vrhunec in odstopili prednost odprtemu 
prostoru, ki optimalno izkoriš�a naravno 
svetlobo.

Sistem ALVIN je fleksibilen in se prilagaja 
individualnim zahtevam tako glede višine, širine 
modulov kakor tudi stopnje zahtevane zasebnosti. 
Stene so narejene po meri in se prilagajajo 
zahtevam projekta. 

Oblikovno sistem omogo�a razli�ne kombinacije 
gradnje vklju�no s tradicionalno pisarniško ali pa 
moderno ali nekoliko umetniško. Združljiv je z 
uporabo razli�nih materialov tako stekla kot 
panelnih ploš� iz lesa ali drugih materialov z vzorci 
po izboru.

Stene so lahko po želji stranke predeljene 
vertikalno ali horizontalno. V prostor med stekli se 
lahko vgradijo žaluzije. Horizontalni in vertikalni 
profili so dimenzije 40X80 mm in ohranjajo 
eleganten videz.

Standardna barva profilov je natur eloksirana, 
po želji pa so lahko profili prašno barvani v 
razli�nih odtenkih po RAL lestvici

V stene se vgrajuje varnostno - kaljeno steklo 
debeline 5 mm. 

Krila vrat so lahko v celoti steklena debeline 
10 mm ali pa je krilo leseno, lahko tudi z 
vstavljenim steklom. Možna je tudi vgradnja 
drsnih vrat.
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Prednosti
� Ravne linije in estetski videz.

� Stene se lahko prilagajajo neravninam tlakov 
+/- 15 mm in stropa +/- 15 mm.

� Stene so samonosilne.

� Enostavna montaža in demontaža.

� Obloga stene je lahko razli�na na eni ali drugi 
strani.

� Stekleni moduli so dvojno zastekljeni.

� Možna je montaža medstekelnih žaluzij. 

Tehni�ne karakteristike
� Pri montaži se elementi ne poškodujejo (ni 

vija�enja ali kakršnekoli deformacije), zato pri 
montaži in ponovni montaži ni sprememb na 
izgledu in uporabnosti.

� Možno je spreminjanje smeri odpiranja vrat.

� V stene se lahko montira instalacije.

� Modularni sistem obsega tudi vgradne omare.

� Velika izbira površinske obdelave sten (furnirji, 
laminati, blago...). 

Varnostne karakteristike
� Protihrupna izolacija pri vgradnji mineralne 

volne gostote 50 kg/m3 in debeline 30mm je 
Rw = 40dB. 

� Stene so lahko izdelane iz negorljivega 
materiala in so požarno varne.

� Pri razbitju stekla niso možne poškodbe, ker 
so vsa stekla kaljena.
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