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Nowoczesne rozwiązania 
do aranżacji przestrzeni 

biurowej

&A
Gama

PROFILE do ścian SYSTEMOWYCH
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System ścian działowych pełnych z 
łączeniem bezszprosowym pionowym

System ścian działowych w układzie 
mieszanym. Panel szklany łączony 
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łączeniem profilowym poziomym

szklanapełna
System ścian działowych szklanych z 
łączeniem bezszprosowym pojedyncze 
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System ścian działowych z 
łączeniem bezszprosowym pionowym

Nieograniczone 
przestrzenie

4
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System ścian działowych pełnych z łączeniem bezszprosowym pionowo

Innowacyjna propozycja w 

dziedzinie biurowych ścian 

działowych: możliwość 

tworzenia nieograniczonych 

powierzchni według 

własnego projektu. 

Ścianki działowe Gama-I to system 
zrywający ze standardowym podejściem do 
ścian działowych zamkniętych w ramach, 
który pozwala na tworzenie 
nieograniczonych powierzchni. 
Bezszprosowe połączenie paneli pełnych 
to innowacyjne rozwiązanie w tej dziedzinie. 
Specjalne klipsy przytwierdzane do 
aluminiowej j konstrukcji nośnej o grubości 
48 mm pozwalają na sprawny i szybki 
montaż. Kalibracja i wypoziomowanie paneli 
między sobą dokonuje się w naturalny 
sposób. Dowolność w wyborze różnych 
rodzajów wykończeń pozwala na 
odpowiednie dopasowanie powierzchni do 
środowiska pracy przy zachowaniu jednolitej 
linii estetycznej. 

Parametry techniczne:
/ Ściana działowa o grubości 82 mm 
/ Ościeżnica aluminiowa
/  Panele pełne GK gr. 13 mm o 

wykończonych krawędziach 
/  Izolator akustyczny – wełna szklana o gr. 

45 mm
/ Izolacyjność akustyczna 40 dB

pełna

Mocowanie metalowego klipsa na jednej krawędzi w 
celu połączenia bezszprosowego paneli pełnych o 
wykończonych krawędziach. 

 Łączenie panela szklanego z listwą maskującą. Łączenie ościeżnicy aluminiowej z listwą maskującą.

Mocowanie metalowego klipsa na drugiej krawędzi 
w celu połączenia bezszprosowego paneli pełnych o 
wykończonych krawędziach. 

Instalacja paneli w szynie.
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Zabudowa pełna, 
łączenie, pokrycie gama 
EKO.

Zabudowa pełna, 
łączenie bezszprosowe, 
pokrycie Vinyl.

Zabudowa pełna, 
łączenie bezszprosowe. 
pokrycie skórzane Kuir.
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System ścian działowych szklanych łączonych bezszprosowo

Pojedyńcze lub podwójne 

szklenie. Czyste linie. 

Światło. Nieograniczone 

przestrzenie. 

Gama-i to kompletny i niezależny system 
aranżacji przestrzeni biurowej. Połączenie 
bezszprosowe pozwala na stworzenie 
ekskluzywnych wnętrz dla najbardziej 
wymagających. Panele szklane sięgające od 
podłogi do sufitu są łączone transparentną, 
systemową uszczelką. Największą zaletą 
tego rozwiązania jest jego modułowość i 
demontowalność. Uzupełnieniem są 
aluminiowe listwy elektryczne, w których 
schowane są przewody. 

Parametry techniczne:
/ Ściana działowa o szerokości 82 mm 
/  Szklenie pojedyncze lub podwójne 

bezpieczne (3.3.1, 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1) lub 
hartowane (od 6 mm do 12 mm) 

/ Izolacyjność akustyczna od 36 dB do 44 dB

szklana

Przekrój podwójnego przeszklenia 
z listwą elektryczną na przewody 
wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój podwójnego przeszklenia z 
zastosowaniem listwy elektrycznej.

Przekrój podwójnego przeszklenia 
na profilu.

Połączenie profilowe podwójnego 
przeszklenia z ościeżnicą drzwiową.

Przekrój pojedyńczego przeszklenia 
z listwą elektryczną na przewody 
wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój pojedynczego przeszklenia z 
zastosowaniem listwy elektrycznej.

Przekrój pojedynczego przeszklenia 
na profilu.

Połączenie profilowe pojedynczego 
przeszklenia z ościeżnicą drzwiową z 
zastosowaniem listwy elektrycznej.
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Gama-i zabudowa 
szklana, przeszklenie 
podwójne, z folią 
półprzezroczystą.

Gama-i zabudowa 
szklana, przeszklenie 
podwójne, barwione.
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Zabudowa pełna łączenie 
profilowe 

Wysokie 
parametry 
akustyczne

14
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System ścian działowych z 

wykończeniem 

standardowym zapewniający 

wyjątkowy komfort 

akustyczny.

Rozwiązanie proste i ekonomiczne. 
Panele 13 lub 15 mm, dodatkowo 
wzmocnione warstwą izolacji akustycznej 
łączone są za pomocą profili o szerokości 
37 mm i grubości 2,5 mm. 
Zabudowa pełna umożliwia łączenie różnych 
kompozycji paneli o dowolnych wielkościach 
od podłogi do sufitu, a wszystko to w 
wyjątkowo estetycznej formie. 

Parametry techniczne:
/   Ściana działowa o szerokości 82 mm 
/  Płyty GK o gr. 13 lub 15 mm lub panel 

drewniany 15 mm 
/   Pokrycie gama Coramine Eko, Polyrey
/  Izolacja wełna szklana o grubości 45 mm
/  Izolacyjność akustyczne od 41 dB do  

48 dB

pełna7

Zainstalowanie paneli w szynie. Połączenie profilowe z ościeżnicą drzwiową.

Panel GK 15 mm + wełna szklana 45 mm. Panel GK 13 mm + łącznik + wełna szklana 45 mm. Panel GK 13 mm + warstwa izolująca akustyczna + 
wełna szklana 45 mm.

System ścian działowych pełnych z połączeniem profilowym pionowym
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Pojedyncze lub podwójne 

panele szklane z 

połączeniem profilowym 

dzięki czemu uzyskujemy 

efekt oddzielnych 

powierzchni o regularnych 

podziałach.

Przeszklenia mocowane są w profilach 
aluminiowych ze wszystkich czterech stron. 
Możliwość zastosowania poziomych 
podziałów na szkle pozwala uzyskać 
ciekawy architektonicznie efekt regularnego 
ciągu szklanych powierzchni. W gamie-i 
zastosowano łączenia profilowe o szerokości 
37 mm i grubości 2,5 mm. 
Wybór rodzaju (Stadip, Silence ) oraz 
grubości szkła (3.3.1, 4.4.2, 5.5.1, 6.6.2) 
decyduje o parametrach akustycznych oraz 
umożliwia personalizację miejsca pracy 
(transparentność, moty graficzne)
Przewody elektryczne niskiego i wysokiego 
napięcia zostały wmontowane w aluminiowe 
listwy elektryczne. 

Parametry techniczne:
/  Ściana działowa o grubości 82 mm
/  Szklenie pojedyncze lub podwójne 

bezpieczne (3.3.1, 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1) lub 
hartowane (od 6 mm do 12 mm) 

/   Rodzaje szkła: przezierne, transparentne, 
matowe, z nadrukiem lub kolorowe

/   Izolacyjność akustyczna od 43 dB do 
44 dB

/  Efekt naturalnego światła

7
System ścianek działowych szklanych z połączeniem profilowym

Przekrój podwójnego przeszklenia 
z listwą elektryczną na przewody 
wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój podwójnego przeszklenia z 
zastosowaniem listwy elektrycznej.

Połączenie profilowe podwójnego 
przeszklenia z ościeżnicą drzwiową.

Przekrój pojedyńczego przeszklenia 
na profilu.

Przekrój pojedyńczego przeszklenia 
z listwą elektryczną na przewody 
wysokiego i niskiego napięcia.

Przekrój podwójnego przeszklenia 
na profilu.

Przekrój pojedynczego przeszklenia z 
zastosowaniem listwy elektrycznej.

Połączenie profilowe pojedynczego 
przeszklenia z ościeżnicą drzwiową z 
zastosowaniem listwy elektrycznej.

sZklana
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System ścian działowych łączącej panele pełne i panele szklane z 
połączeniem profilowym

miesZana7

Połączenie pełnego panelu z 
pojedynczym panelem szklanym.

Połączenie poziome pełnego panelu 
z pojedynczym panelem szklanym.

Połączenie pełnego panelu z podwójnym panelem 
szklanym.

Połączenie poziome pełnego panelu z podwójnym 
panelem szklanym.

Zabudowa w układzie 

łączonym to możliwość 

łączenia paneli pełnych i 

szklanych.

Pozwala ona dobrze 

zorganizować przestrzeń 

projektowaną na konkretny 

wymiar, dzięki czemu 

uzyskujemy ergonomiczne, 

jasne i ekonomiczne biuro.

Panele pełne i szklane 

łączone są profilami 

aluminiowymi w poziomie.

Jest to rozwiązanie modułowe. W zależności 
od wymagań projektowanej.
Przestrzeni możliwe jest zastosowanie :
układu panel od podłoża powyżej szkło do 
sufitu podwieszanego panel-szkło-panel 
szkło od podłoża powyżej panel do sufitu 
podwieszanego pomieszczenia. 
Naprzemienne ustawienie paneli pełnych i 
szklanych sprzyja integracji personelu i 
rozwojowi nieformalnych metod komunikacji.

Parametry techniczne:
/  Ściana działowa o szerokości 82 mm
/  Szklenie pojedyncze bezpieczne  

(3.3.1, 4.4.1, 5.5.1, 6.6.1) lub hartowane 
(od 6 mm do 12 mm) 

/   Warianty szkła do wyboru: przeźroczyste, 
półprzeźroczyste, matowe, z nadrukiem lub 
kolorowe

/   Płyty GK o gr. 13 lub 15 mm lub panel 
drewniany 15 mm 

/  Pokrycie gama Coramine Eko, Polyrey
/  Izolacja wełna szklana o grubości 45 mm
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Zabudowa gama-i z 
podwójną szybą w 
czterech podziałach 
poziomych szkło 
półprzeźroczyste, 
konstrukcja w kolorze 
RAL 9005 (czerń).

Zabudowa gama-i z 
podwójne szklenie, szkło 
przeźroczyste 
z wzorem w 
półprzeźroczyste pasy, 
konstrukcja w kolorze RAL 
9005 (czerń).
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Zabudowa gama-i panel 
pełen ,konstrukcja i drzwi 
w kolorze standardowym 
Grafit panel drzwiowy z 
gamy EKO.

Zabudowa gama-i panel 
pełen konstrukcja w kolorze 
standardowym szarym 9006. 

Zabudowa gama-i panel 
szklane podwójna szyba 
z żaluzjami, konstrukcja 
w kolorze standardowym 
grafitowym.

Zabudowa gama-i panel 
pełen oraz panel szklany, 
konstrukcja i drzwi 
aluminiowe w kolorze 
standardowym Grafit.

Zabudowa gama-i panel 
pełny konstrukcja i drzwi 
aluminiowe Ral 9006 
Standard.
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Jednolitość 
i prostota

System ścian działowych łączonych 
bezszprosowo

26
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Połączenie profilowe z ościeżnicą drzwiową. Montaż paneli w profilu dolnym.

Połączenie profilowe z panelem szklanym. Połączenie bezszprosowe paneli pełnych.

Prawie niewidoczny, 

pionowy profil o głębokości 

5 mm sprawia, że 

przestrzenie między 

panelami są niezwykle 

dyskretne, dzięki czemu 

całość ma prosty, jednolity, 

niezwykle dekoracyjny 

charakter. 

Ścianki działowe pełne łączone profilowo w 
pionie to idealna propozycja dla architektów i 
projektantów wnętrz. Widoczne są jedynie 
listwy podłogowe i sufitowe. Montaż odbywa 
się z wykorzystaniem aluminiowych klipsów, 
dzięki czemu jest prosty i szybki. Może być 
wykonywany z jednej lub z dwóch stron 
ścianki. Estetyka i precyzja. 

Parametry techniczne:
/   Ścianka działowa o szerokości 82 mm
/ Panel drewniany 15 mm 
/ Izolacja z wełny szklanej o grubości 45 mm
/  Izolacyjność akustyczna 39 dB

System ścian działowych pełnych z łączeniem profilowym pionowym
fil pełna
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Zabudowa pełna gama-i 
w połączeniu z 
zabudową szklaną 
podwójna szyba 
barwiona, konstrukcja w 
kolorze standardowym 
grafit, panele drewniane 
wukładzie pionowym.
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w rytmie 
natury

System ścian działowych pełnych z
łączeniem profilowym poziomym

32
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9 pełna
Wielopłaszczyznowe panele

Montaż klipsa na krawędzi panela drewnianego. 
Lakierowana Maskownica zakrywa łączenie 
bezszprosowe.

Montaż panela drewnianego do konstrukcji 
nośnej.

Połączenie panela drewnianego z panelem szklanym. Połączenie z ościeżnicą drzwi panela 
drewnianego.

Bądźcie kreatywni. Panele drewniane łączone są za pomocą 
niewidocznego profila o głębokości 19 mm 
przy pomocy klipsów.
Drewniane panele z widoczną strukturą 
drewna mocowane są bezpośrednio do 
profili przy pomocy klipsów. Profile nośne 
ukryte pomiędzy panelami ukazują jedynie 
łączenie o szer. 13 mm.
Dobierając kolorystykę konstrukcji z gamy 
RAL wraz z postępem montażu kolejnych 
elementów coraz wyraźniej widać gęstą i 
delikatną jednocześnie strukturę drewna. 
Wyrafinowane wzornictwo.

Parametry techniczne:
/  Ściana o grubości 120 mm
/  Panel drewniany o gr. 19 mm z 

wykończonymi krawędziami
/  Izolacyjność akustyczna 40-42 dB
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Drzwi drewniane i drzwi szklane 

100% szkła w drzwiach z 

ramą aluminiową, 100 % 

drewna lub jednolitej 

powierzchni w drzwiach 

drewnianych, uchylnych lub 

przesuwnych w 100 % 

skoordynowanych ze 

ścianami działowymi.

Drzwi uchylne

Do wyboru drzwi jedno lub dwuskrzydłowe. 
Drewniane lub szklane, o standardowej 
wysokości 2040 mm lub na wymiar 
dostosowane do typu zabudowy ścian 
działowych; drzwi aluminiowe na pełną 
wysokość lub drewniane z nadprożem. 
Troska o jakość przy wyborze odpowiednich 
drzwi to ważny element projektowania 
przestrzeni. Drzwi z podwójną szybą w ramie 
aluminiowej mogą być opcjonalnie 
wyposażone w żaluzje lub posiadać 
nadproże dostosowane do typu zabudowy 
ścian działowych. 100 % kreatywnego wyboru 
dowolnych kompozycji drzwi uchylnych.

/  Drzwi w ramie aluminiowej występują w 
wersji : drewno (gama Coramine). 
Lub szkło (pojedyńcza lub podwójna 
szyba).

Drzwi przesuwne

Optymalizacja przestrzeni, szersze 
spojrzenie. Koncepcja drzwi przesuwnych 
jedno i dwuskrzydłowych idealnie nadaje się 
do przestrzeni biurowych, gdzie istotna jest 
płynność ciągów komunikacyjnych oraz 
wielofunkcyjny charakter pomieszczeń. 
Drzwi przesuwne montowane są na szynie 
maskowanej za pomocą profila 
aluminiowego w gamie RAL. 100 % 
optymalizacja przestrzeni.

/  Oferujemy drzwi w ramie aluminiowej 
uchylne lub przesuwne o standardowej 
wysokości 2040 mm, w czterech 
szerokościach dla drzwi uchylnych : 
730 mm, 830 mm, 930 mm, 1030 mm, w 
trzech podstawowych kolorach RAL BIAŁY 
910, SZARY 906, GRAFITOWY..

rodZaje  drzwi

Drzwi drewniane uchylne 
jednoskrzydłowe wysokość 
standardowa z nadprożem.

Drzwi drewniane uchylne 
jednoskrzydłowe pełna 
wysokość.

Drzwi drewniane 
dwuskrzydłowe  wysokość 
standardowa z nadprożem.

Drzwi drewniane przesuwne 
jednoskrzydłowe wysokość 
standardowa z nadprożem.

Drzwi drewniane przesuwne 
jednoskrzydłowe pełna 
wysokość.

Drzwi w ramie aluminiowej 
uchylne jednoskrzydłowe 
standardowa wysokość z 
nadprożem.

Drzwi w ramie aluminiowej 
uchylne jednoskrzydłowe  
pełna wysokość.

Drzwi w ramie aluminiowej 
uchylne dwuskrzydłowe 
standardowa wysokość z 
nadprożem.

Drzwi w ramie aluminiowej 
uchylne jednoskrzydłowe 
standardowa wysokość z 
nadprożem.

Drzwi przesuwne w ramie 
aluminiowej jednoskrzydłowe 
skrzydło pełna wysokość.
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Drzwi przesuwne w 
ramie aluminiowej, 
dwuskrzydłowe, 
przeszklone, pełna 
wysokość, konstrukcja 
aluminiowa w kolorze 
RAL 9006.
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Profile dwukierunkowe 

Profil prostokątny lub 

zaokrąglonyprojektowanie 

bez ograniczeń.

Clipper proponuje dwa rodzaje profili do 
połączenia ścian - profil prostokątny  
lub zaokrąglony.  Połączenie ścian jest 
integralnym elementem koncepcji całego 
projektu.Listwy maskujące płaskie z gamy i-7 
dopełniają wykończenia i stosowane są do 
wszystkich typów ścian Gamy i.Profile do 
połączenia ścian występują dla wszystkich 
modułów - pełnych, przeszklonych oraz 
drzwi.

Połączenie profil prostokątny gama i-7 
moduł pełny oraz przeszklony.

Połączenie profil półokrągły gama i-7 
muduł pełny i przeszklony.

Profil prostokątny dwukierunkowy oraz listwa 
maskująca i-7.

Profil półokrągły dwukierunkowy oraz listwa 
maskująca i-7.

Połączenie profil prostokątny gama i-nov 
moduł pełny i przeszklony.

Połączenie profil półokrągły gama i-nov 
moduł pełen i przeszklony.

profile  połączenia
ścian
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Angles trois directions

Profil prostokątny lub profil 

zaokrąglony.Doskonałe 

połączenie ścian w 

korytarzach.

Geometria profili Clipper umożliwia  proste i 
estetyczne rozwiązanie, służące do 
połączenia ścian  biurowych  w części 
korytarzowej.Profil trzykierunkowy łączy 
ściany w sposób dyskretny i harmonijny . 
Zaokrąglenie połączenia podkreśla harmonię 
połączenia ścian.Poszczególne rozwiązania 
gamy-i są dostosowane do tego typu profili.

Połączenie profil prostokątny 
trzykierunkowy gama i-7 moduł pełny 
oraz przeszklony.

Profil prostokątny trzykierunkowy oraz listwa 
maskująca i-7.

Połączenie profil półokrągły  
trzykierunkowy gama i-7 muduł pełny i 
przeszklony.

Profil półokrągły trzykierunkowy  oraz listwa 
maskująca i-7.

Połączenie profil prostokątny 
trzykierunkowy  gama i-nov moduł pełny i 
przeszklony.

Połączenie profil półokrągły 
tzrykierunkowy  gama i-nov moduł pełen 
i przeszklony.

Profile trzykierunkowe

/połączenia 
ścian

profile  połączenia
ścian
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nowość 
System ścian działowych szklanych z
łączeniem bezszprosowym

Przejrzystość
a

44
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System ścian działowych szklanych z łączeniem beszprosowym

Szklane ściany działowe z 

pojedynczym szkleniem 

połączone bezpośrednio 

metodą „krawędź przy 

krawędzi”, na dyskretnej 

konstrukcji aluminiowej 

zapewniają dopływ światła, 

przejrzystość absolutna, 

nieograniczona 

powierzchnia.

Wykończenie A to minimalistyczny design. 
Pojedyncze panele szklane w pełnej 
wysokości połączone są metodą „krawędź 
przy krawędzi” przeźroczystą uszczelką. 
Drzwi uchylne i przesuwne stanowią idealne 
uzupełnienie systemu ścian działowych oraz 
element końcowy procesu aranżacji 
powierzchni biurowej.

Parametry techniczne: 
/ Ściana działowa o szerokości 47 mm
/ Szkło pojedyncze o gr. 10 lub 12 mm
/ Izolacyjność akustyczna 34 dB
/ Przejrzystość absolutna

a zabudowa szklana

Mocowanie panelu szklanego w ramie 
aluminiowej.

Połączenie pionowe dwóch paneli szklanych przy 
pomocy aluminiowego słupka

Szczegółowa budowa narożnika w zabudowie 
bezszprosowej.

Listwa wykończeniowa panelu 
szklanego na końcu ściany działowej.

Połączenie ścian przy pomocy profili 
aluminiowych.

Drzwi szklane w ramie aluminiowej, 
przesuwne, jednoskrzydłowe.

Drzwi drewniane, uchylne, 
jednoskrzydłowe.
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Drzwi szklane 
przesuwne, pełna 
wysokość, zachodzące 
na ścianę szklaną z 
łączeniem 
bezszprosowym.

Ściana działowa szklana 
pojedyncza, pełna 
wysokość, łączenie 
bezszprosowe.

Drzwi szklane 
przesuwne, pełnej 
wysokości, zachodzące 
na ścianę szklaną z 
łączeniem 
bezszprosowym.

Łączenie w kształcie 
litery T ścian 
montowanych w 
systemie 
bezszprosowym.
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Ścianka pojedyńcza 
szklenie bezszprosowe, 
konstrukcja nośna kolor 
szary 9006.

Ścianka pojedyńcza 
szyba bezszprosowa 
oraz drzwi przesuwne 
pełna wysokość. Kolor 
czarny metal.

Ścianka pojedyńcza 
szyba bezszprosowa 
oraz drzwi przesuwne na 
pełnej wysokości.

Sciana pojedyńcza szyba 
bezszprosowa oraz profil 
maskujący w kolorze 
szarym 906.

Ścianka pojedyńcza 
szklenie bezszprosowe z 
dekoracyjną folią. 
Połączenie narożnika 
bezszprosowo. Kolor 
konstrukcji Biały 9010
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Seria faktur KUIR to nowa generacja w kreatywnym, niezwykle 
dekoracyjnym wzornictwie.

Kolekcja KUIR ma zaszczyt przedstawić wybór rzadkich materiałów 
skórzanych: skóra płaszczki, skóra bawola, skóra świńska i skóra jagnięca. 
Te niezwykle zmysłowe w dotyku faktury nadają szczególnego charakteru 
najbardziej wymagającym wnętrzom: biura dyrektorów, show-room, 
recepcja, sala spotkań VIP. Odkryj nowe, niezwykłe wrażenia świetlne.

Cztery faktury 
do wyboru

/  OKAVANGO
/ TANGANIKA
/ KALAhARI
/ KILIMANDJARO

Gama paneli EKO nadaje się do każdego 
systemy ścian działowych.
Nowa kolekcja podkreśla nową strukturę 
drewna bielonego lub wapnowanego oraz 
strukturę materiałów inspirowanych 
naturalnymi włóknami takimi jak len i 
konopie.
Jest to kolekcja inspirowana surowymi 
materiałami, idealnie nadająca się do 
tworzenia ciepłego, naturalnego i 
minimalistycznego wystroju: sale spotkań, 
poczekalnia, salki do pracy i salki 
rekreacyjne. 
Kolekcja EKO to 21 różnych wzorów do 
wyboru.

Struktura drewna, materiału, mineralne inspiracje

Maple wl 3228

Tobacco SofTwood 2804

Walnut 2801

TekSTury okavango

TekSTury kalahari

TekSTury kilimandjaro

TeksTury Tanganika

Mastic softwood 2803

Cypress 1201

Brushed Anodized 3174 Pear Tree 3160

Grey Pearl 2805 Cherry Wood 3166

maple 3158 whiTe pearl 2800

Cztery faktury plus nieskończona 
ilość kolorów RAL do wyboru

drzwi drewniane eko
8 kolorów do wyboru : 3 podstawowe
5 drewnopodobnych
Maksymalna wysokość drzwi : 3 000 mm

Dobierz odpowiednio 
rodzaj pokrycia 
oraz kolorystykę 
Dobierz odpowiednio 
rodzaj pokrycia oraz 
kolorystykę

grafiT

kolorystyka konstrukcji 
aluminiowej (gama ral)
3 kolory standardowe do wyboru

Mastic softwood 2803 Pear Tree 3160

Grey Pearl 2805 White Pearl 2800

walnuT 2801

Brushed Anodised 3174 Cherry Wood 3166

Tobacco SofTwood 2804

Szary (ral 9006)

biały (ral 9010)

5352
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akustyka i rozwiązania biurowe

i – 7 
pełna

i – 7 
szklana

i –nov 
pełna

i – nov 
szklana

i – fil 
pełna

Rw 36 Izolacyjność 
akustyczna 36 dB 
podwójne szklenie 
2 x 12 mm 
Rw (C, Ctr) 36 (-1 ; -2) 

Rw 39 Izolacyjność 
akustyczna 39 dB 
panele 15 mm  
Rw (C, Ctr) 39 (-2 ; -6) 

Rw 40 Izolacyjność 
akustyczna 40 dB 
panele GK 13 mm 
Rw (C, Ctr) = 40 (-2 ; -7) 

Izolacyjność akustyczna 
40 dB podwójne 
szklenie 2 x 10 mm
Rw (C, Ctr) 40 (-4 ; -4) 

Rw 41 Izolacyjność 
akustyczna 42 dB 
panele GK 13 mm oraz 
taśma akustyczna
Rw (C, Ctr) = 42 (-2 ; -6)

Rw 42

Rw 43 Izolacyjność 
akustyczna 43 dB 
szkło bezpieczne 3.3.2 
+ 4.4.2 
Rw (C, Ctr) 43 (-1 ; -5) 

Podwójne przeszklenie 
hartowane 5.5.2. plus 
6.6.2 z uszczelką 
silikonową
Rw (C,Ctr) 43 (-1;-4) dB

Rw 44 Izolacyjność 
akustyczna 44 dB 
szkło bezpieczne 
3.3.2. + 4.4.2 Silence 
Rw (C, Ctr) 44 (-1 ; -5) 

Rw 45 Rw (C, Ctr) 45 (-2 ; -7) 

Rw 46 Izolacyjność 
akustyczna 44 dB szkło 
bezpieczne 3.3.2. + 
4.4.2 Silence
Rw (C, Ctr) 46 (-4 ; -11) 

Rw 47

Rw 48 Izolacyjność 
akustyczna 48 db płyty 
GK13 mm oraz 
dwustronna taśma 
akustyczna 
Rw (C, Ctr) 48 (-3 ; -7) 

Izolacyjność akustyczna 
nie ma sprecyzowanych przepisów na ten temat. Prowadzone są badania na ten temat uwzględniające przepisy kodeksu 
zdrowia oraz kodeksu pracy. najczęściej stosuje się normę nF s 31-080 dotyczącą biur i przestrzeni sąsiadujących, która 
określa pożądany poziom i kryteria wydajności akustycznej takich pomieszczeń. 

Ensayos obtenidos en laboratorio independiente

Dotyczy ścianki zbudowanej z 10 m2 paneli oraz 1,9 m2 drzwi.
Dla Gamy-I pomiar dotyczy podwójnego szklenia.

jak zdefiniować hałasy?
Wyniki przedstawione w tabeli poniżej są wynikiem 
laboratoryjnej oceny produktu: wskaźnik izolacyjności 
akustycznej (C ; Ctr) wyrażony w decybelach (dB) mierzy 
wydajność redukcji dźwięku pochodzenia wewnętrznego i 
zewnętrznego, przez różne elementy budynku takie jak ściany 
działowe, sufity, wykładziny, okna, zadaszenia… Wskaźniki C 
i Ctr określają elementy w zależności od źródła pochodzenia 
hałasu :

/  wskaźnik Ra (w dB) ma na celu wyciszenie elementów od 
hałasów zewnętrznych (hałasy przemysłowe, transport 
drogowy, kolejowy…).

Im wyższy wskaźnik Rw, RA lub RA, tym wyższa wydajność 
akustyczna danego elementu.

Warto wiedzieć:
wymogi akustyczne w koncepcji 
biura indywidualnego. Jest to 
przestrzeń do pracy z definicji 
przeznaczona dla jednej osoby, 
do długotrwałych prac 
administracyjnych lub dwu, 
trzyosobowych spotkań. 

Poziom podstawowy
Rozmowy odbywające się w pomieszczeniach obok są 
słyszalne i mogą przeszkadzać, hałasy urządzeń, hałasy 
zewnętrzne, hałasy uderzeniowe są słyszalne.

Poziom wydajny
Rozmowy za ścianą odbywają się w pełnej dyskrecji. 
hałasy urządzeń są słyszalne, ale nie przeszkadzają. 
hałasy uderzeniowe są słabo słyszalne, hałasy 
zewnętrzne są czasami słyszalne. 

Poziom bardzo wydajny
W biurze zapewniona jest pełna prywatność, rozmowy, 
hałasy urządzeń nie są słyszalne

GAMA A GAMA I
i - fil i - nov i - nov i - 7 i - 7 i - 7

Szkło 
bezpieczne 
10 mm

Szkło 
bezpieczne 
12 mm

Panele
Gama EKO Szkło ze

szlifowanymi 
krawę dziami 
10 mm + 
10 mm

Szkło ze 
szlifo-
wanymi 
krawę-
dziami 
8 mm + 
6 mm

Szkło 
między 
profilami 
pionowymi 
8 mm + 
6 mm

Szkło 
między 
profilami 
pionowymi 
10 mm + 
8 mm

Szkło między 
profilami 
pionowymi 
10 mm + 12 mm

32 34 37 35 43 42 42

Tipo de puerta
RA 

dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Ra 
resultante 
dB

Drzwi drewniane 
pełna wysokość 

21 27 28 28 28 29 29 TBD TBD

Drzwi ościeżnica 
aluminiowa 
pojedyńcza szyba 
6 mm 

27 31 32 33 32 34 34 TBD TBD

Drzwi ościeżnica 
aluminiowa 
podwójna szyba 
2 x 6 mm 

TBD TBD TBD TBD TBD TBD

Drzwi ościeżnica 
aluminiowa 
podwójna szyba 
2 x 6 mm z 
auto matycznym 
zamykaniem

TBD TBD TBD TBD 35 TBD

Drzwi szkło 
dekoracyjne 8 mm

26 30 31 32 32 34 33

Drzwi ościeżnica 
aluminiowa 
przesuwna 
pojedyńcza szyba 
6 mm

17 24 25 25 25 25 25

Drzwi ościeżnica 
aluminiowa 
przesuwna 
pojedyńcza szyba 
8 mm

16 23 24 24 24 24

24

Podane wyniki są dostarczane przez Laboratorium Akustyki.

56P_GAMME_I_A_LANGUES_POL 2.indd   54-55 04/11/14   15:40



56

ZI. - 2, avenue Étienne Audibert BP90034 60 302 Senlis Cedex France

Tél.+33 (0) 3 44 53 10 98 - Fax.+33 (0) 3 44 53 73 20  
clipper@saint-gobain.com - www.clipperpartition.com

Projektujemy, produkujemy i 
sprzedajemy aluminiowe systemy ścian 

działowych oraz drzwi do aranżacji 
powierzchni biurowych występujące w 

dwóch wariantach: gama-A oraz gama-I.
Gama-I służy do zabudowy 

pojedynczej oraz podwójnej, pełnej 
bądź przeszklonej. Gama A służy to 

zabudowa pojedyńcza przeszklona lub 
pełna. Obydwa systemy to doskonałe 

rozwiązania techniczne idealnie łączące 
estetykę i komfort akustyczny. 
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PROFILE do ścian SYSTEMOWYCH
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