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PREDELNE STENE OFFICE E92

Predelne stene OFFICE E92 sodobna kultura bivanja in dela

Sistem predelnih sten OFFICE E92 ponuja enostavne in
praktične rešitve (pre)razporeditve večjih poslovnih
prostorov v zaključene, a pregledne in uporabniku že na
oko prijazne delovne enote.

Office

Predelne stene OFFICE E92 odlikuje kakovost in sodoben design.
Omogočajo hitro in enostavno preoblikovanje prostorov, odvisno od želja
in potreb, ki jih narekuje moderen način poslovanja.
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Elegantne linije, dovršeni detajli, pestra izbira različnih materialov
in površin polnil v kombinaciji z lahkotno aluminijasto konstrukcijo
ustvarjajo prijeten ambient za delo in bivanje.
Sistem predelnih sten OFFICE E92 je v celoti slovenskega porekla; rezultat
lastnega razvoja izdelkov podjetja NOVAK E92 d.o.o. iz Ljutomera in z
atestirano zvočno izolativnostjo ter uporabnostjo nenosilnih predelnih
sten po SIST EN 1991-1-1:2004.
Sistem je primeren tudi za izvedbo čistih prostorov.
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HST-M8/10

GK-stena

100

8

100
gotova tla

100

Izgled in značilnosti
predelnih sten OFFICE E92

Nov način življenja in dela ter sodobno projektiranje
poslovnih in tudi stanovanjskih prostorov narekujeta potrebo po
enostavnem sistemu vgradnje estetskih in funkcionalnih predelnih sten, s
katerimi glede na nove potrebe hitro in brez velikih posegov pregradimo
posamezne večje prostore v manjše.
100

Office

Uporabljeni materiali (aluminij, steklo, les, dekorativne kompaktne
plošče,...) zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in od uporabnika ne
zahtevajo posebnega vzdrževanja.
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Gre za enostavno suhomontažno vgradnjo predhodno v proizvodnji
konfekcioniranih izdelkov, ki na mestu vgradnje ob montaži ne
pušča nobenih gradbenih odpadkov in tako dodatno skrbimo, da ne
obremenjujemo našega okolja.
Sistem ima integrirane kanale za nevidno izvedbo elektro instalacij po
vertikalah in horizontalah oziroma znotraj profilov konstrukcije sten ter
instalacijske kanale za izvedbo pisarniških elektro priključkov v višini
parapeta.
Obloga stene na zunanji in notranji strani predelne stene je lahko različna.
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130

kanal za el. napeljave

50

Izbirate lahko med debelino sten 10 cm ali 12 cm in sicer ne glede na izbiro
polnila. Oboje odločilno vpliva na končno zvočno izolativnost predelnih
sten.
90
10

strop

Linije so ravne in dajejo estetski videz.
Polja, ki jih polagamo horizontalno ali vertikalno, so širine do 100 cm.
Raster se po višini in širini prilagodi na željen izgled in dejanske izmere na
objektu. Višina sten je poljubna do 300 cm in višina vrat do 280 cm.

100

Stene se lahko prilagajajo neravninam tal +/-3 mm in stropa +/-3 mm.
37

Nosilna konstrukcija je aluminijasta, kot tudi zaključni profili, ki so barvani
po RAL-u oziroma eloksirani.
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Enostavna montaža in demontaža. Pri montaži se elementi ne poškodujejo
(ni vijačenja ali kakršne koli deformacije), zato pri demontaži in ponovni
montaži ni sprememb na izgledu in uporabnosti.
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V stene se lahko montirajo instalacije.
gotova tla

Pri vgradnji miniralne volne Knauf Isolation DP-8 debeline 50 mm stene
dosežejo protihrupno izolacijo do Rw = 48 dB, kar je razvidno iz atestov
Zavoda za gradbeništvo Slovenije.
prerez steklene ograje

60

80

Predelne stene OFFICE E92 so dobavljive tudi v protipožarni izvedbi
požarne odpornosti ADS 80 FR 30.
gotova tla

100

50
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•
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WOOD line - polne predelne stene
GLASS line - v celoti steklene predelne stene,
COMBI line - delno zastekljene predelne stene (kombinacija stekla
z raznimi polnili),
FIREPROOF line - protipožarne predelne stene in
CLEAN line - predelne stene za izvedbo čistih prostorov.
							

60

Ponujamo več različic predelnih sten:
gotova tla

Office

Polnila so poleg lesenih plošč lahko tudi :

WOOD line
- predelne stene OFFICE E92 s polnili

•
•

Najpogosteje uporabljeno polnilo predelnih sten je les oziroma
oplemenitena iverna plošča. Z izbiro poteka lesnih viter lahko obstoječi
poslovni prostor optično povišamo ali v nasprotnem slučaju razširimo.
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ALU panel (po barvni lestvici), bodisi po celotni višini stene in vrat,
ali v kombinaciji s steklenimi polji in panelom kot parapetom;
dekorativna kompaktna plošča (različnih dekorjev - barv, struktur,
imitacija lesa, foto printi,...) in podobno.

strop

90
10

90
10

strop

Polnila so zaključena z barvanim ali eloksiranim aluminijastim profilom,
tako da ne prihaja do poškodb robov polnil.
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Horizontalni in vertikalni stik med polnili je enakomerna 7 mm rega, ki je
zapolnjena s penastim gumi profilom črne barve.

kanal za el.napeljave

Lesena vrata se v okviru sistema izvedejo iz oplemenitenega iverala,
obloženega z raznimi dekorji po izbiri naročnika. Vrata so opremljena s
kvalitetnim okovjem običajno aluminijaste eloksirane izvedbe in glede na
namen uporabe je možno v vratna krila vgraditi tudi talno tesnenje (talna
zapirala).

gotova tla

strop

80

100

10

Stik predelne stene s tlom, stik stene s klasično steno ter stik stene s
stropom je izveden s sistemskimi rešitvami, in sicer s posebnimi, za to
namenjenimi aluminijastimi zaključnimi profili. Sistem omogoča tudi
zaporo nad spuščenim stropom.

90
10

130

Sistem ponuja rešitev za zaprtje računalniških omaric ali centrale za
videonadzor ali računalniško omrežje, do katerih dostop je potreben
le občasno in za katere napeljave smo najraje, da so prikrite očem
obiskovalcev.

2100-2600
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gotova tla

100

80

emajlirano steklo

100

gotova tla
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GLASS line
- steklene predelne stene OFFICE E92

Steklene površine so lahko prozorne, jedkane ali delno jedkane.
Izbirate lahko med navadnim FLOAT steklom, varnostnim lepljenim oz.
VSG steklom ali izolacijskim steklom različnih barv in struktur.

je sistem prosojnih sten in sinonim za drugačen način
dojemanja delitve notranjega delovnega prostora.

100

strop

90
10

90
10

strop

Velike steklene stene sistema OFFICE E92 nudijo tisto prosojnost in svetlost,
ki lahko bistveno poveča preglednost nad prostorom, hkrati nudi tudi
dobro zvočno izolacijo glede na izbrano vrsto stekla. Z uporabo sistema
steklenih predelnih sten OFFICE E92 dobimo estetsko delovno okolje.

100

10

Steklena vrata so izvedena v aluminijastem okvirju v barvi aluminijaste
konstrukcije predelnih sten z lepljenim varnostnim steklom ali brez okvirja
s kaljenim varnostnim steklom debeline od 10 do 12 mm, v odvisnosti od
velikosti vratnega krila.

gotova tla

10

Steklena polja so lahko deljena horizontalno in vertikalno v izvedbi z
nadsvetlobo ali brez. Stikajo se z 7 mm rego, zapolnjeno s penastim črnim
gumi profilom.

2100-2600

2100-2600

Sistem omogoča montažo medstekelnih žaluzij na ročno regulacijo.
Kot polnilo lahko izberete posebno izolacijsko steklo polnjeno s tekočimi
kristali, ki omogočajo individualno zastiranje prostorov brez uporabe
žaluzij, zastorov ali sitotiska stekla.

gotova tla

Vrata so lahko krilna ali drsna, prozorna ali jedkana.

10

100

100
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Bistvo sistema predelnih sten OFFICE E92 je v tem, da je osnovna
konstrukcija enaka, ne glede na izbiro polnil.

90
10

Sistem predelnih sten zagotavlja tudi enotni videz objekta s prehajanjem
– kot enostranska obloga - na mestih, kjer se predelna stena stika z
obstoječimi oz. konstrukcijskimi stenami.

Za pregrajevanje ali prerazporejanje sodobnih poslovnih prostorov
se največkrat uporablja kombinacija steklenih in polnih površin oz. polnil
z horizontalno in/ali vertikalno delitvijo rastrov, z nadsvetlobami ali brez.

100

strop

90
10

COMBI line
- kombinirane predelne stene OFFICE E92

strop

Odločite se lahko za dvobarvno izvedbo, in sicer za različen dekor na eni in
drugi strani polnila.

100

Izgled kombiniranih predelnih sten dodatno popestrite z izbiro vzorčastega
sitotiska na steklena polja.

80

Sistem predelnih sten OFFICE E92 ponuja možnost postavitve pisarn po
oceanskem tipu.

kanal za el.napeljave

130

Polja predelnih sten ni nujno, da se zaključijo s stikom v strop. Lahko
so izvedena kot samostoječa stena in sicer do poljubne nižje višine in z
delitvijo na polja po širini glede na statični izračun. V tem primeru je
predelna stena po potrebi vpeta v strop s posebnimi nosilnimi stebrički.

gotova tla

Polja, ki so izvedena s prozornim steklom se lahko uporabijo kot dodatni
oglasni prostor in ker gre za montažno demontažni sistem, lahko tiskovine,
ki jih izpostavite znotraj predelne stene, občasno menjujete.
100

80

90
10

strop

gotova tla

100

2100-2600

100

10

001

gotova tla
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20

100

Da bi zagotovili enoten izgled objekta tudi na predelih - vgradnja na meje
požarnih in dimnih sektorjev - kjer so v skladu s požarnim elaboratom
posameznega objekta zahtevani požarni elementi požarne odpornosti
EI 30, ponujamo predelne stene OFFICE tudi v požarni odpornosti
ADS80FR30.

FIREPROOF line
- protipožarne predelne stene OFFICE E92
Sistem predelnih sten OFFICE E92 ponuja tudi možnost
izbire aluminijastih predelnih sten v požarni odpornosti
ADS 80 FR 30.

Osnova nenosilnih protipožarnih predelnih sten OFFICE E92 ADS80FR30 je
aluminijasti požarni sistem Schüco ADS 80 FR 30.

20

100

Pri predelnih stenah OFFICE E92 ADS80FR30 gre za dodelavo sistema
Schüco ADS 80 FR 30 v predelih stranske svetlobe in nadsvestlobe ter
nenosilne zasteklitvene stene z dodatnim dekorativnim polnilom, ki je
lahko steklo ali kompaktna plošča.
Za sistem predelnih sten OFFICE E92 ADS 80 FR 30 tako veljajo vsi
tehnični opisi, omejitve, sestava, montaža, vgradnja in uporaba proizvoda
kot je opisano v STS-09/0078 in veljavna izdaja kataloga za naročila
Schüco Brandschutz Bestellkatalog AWS/ADS 281966-09/2007, Schüco
Brandschutz Fertigungskatalog 281967-09/2007 ter tehnični opis sistema
Schüco ADS 80 FR 30 (julij 2008).
Polnila predelnih sten OFFICE E92 niso nujno pravokotnih oblik.
Izvedejo se lahko poševno ali s kotnimi izrezi in se prilagodijo arhitekturi
posameznega objekta (naklon stropa,...) in izvedbi strojnih instalacij
objekta (zračnih kanalov, ...).
Sistem ima ustrezne slovenske certifikate.

20

100
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57x8M-ASH

panel

6

kompaktna plošča,
aluminijasti panel,
kerrock antibakterijska plošča, ipd..

stena

Stiki med stenami in stiki med podom in steno so izvedeni gladko,
polkrožno, kar omogoča enostavno vzdrževanje in čiščenje.

40
40

panel

Spoji med moduli so zatesnjeni z elastično antibakterijsko silikonsko maso,
so gladki in poravnani s stensko oblogo.
Sistem Clean Line je uporaben pri predelnih stenah izvedenih bodisi
obojestransko, kot stena med čistima prostoroma, kot tudi enostransko
izvedena stena čistih prostorov, ki ima na drugi strani izgled in funkcijo
navadne predelne stene.

panel

Sistem Clean Line je dobavljiv tudi v A razredu požarne odpornosti.
85

6

Stenski moduli so dimenzij do 1200 mm širine in do 3000 mm višine
oziroma po posebnih zahtevah s strani naročnika.

steklo

6
6

V okviru sistema predelnih sten OFFICE E92 ponujamo enostavno
montažno - demontažno izvedbo predelnih sten različnih debelin 100,
125, 150, 200 ali 250 mm - odvisno od želenega medprostora za potrebe
izvedbe elektro- in strojnih instalacij. Za izdelavo čiste stene na obstoječi
steni nudimo modulni montažno demontažni sisten debeline 50 mm.
V module predelnih sten nudimo montažno - demontažno vgradnjo oken
ali izdelavo modula iz stekla.

5

panel

•
•
•

strop

R4
0

Modul je lahko :

40

6
6

Sistem OFFICE E92 CLEAN line je primeren povsod tam, kjer se zahtevajo
kontrolirani pogoji čistosti (v proizvodnji farmacevtskih izdelkov, v
proizvodnji prehrambenih izdelkov, v proizvodnji elementov visoke
tehnologije (mikroelektronika) in v bolnicah, operacijskih prostorih,
prostorih intenzivne nege...) .
Sistem omogoča kvalitetno in enostavno izvedbo stenskih oblog, stropov,
vgradnjo oken in vrat ter vgradnjo električnih priključkov in priključkov za
tehnične pline.

panel
panel

HSA-M8x75

Sestavni del Clean line sistema so tudi vrata, katerih polnilo je enako kot
polnilo stenskega modula. V vrata lahko vgradimo okno, avtomatsko
zapiralo ter zagotovimo zrakotesnost.

66
RR44
00

HSA-M8x75
HSA-M8x75

CLEAN line
- predelne stene OFFICE E92 za čiste prostore

57
7x
x8
8M
M-A
AS
SH
H
5

Stropni moduli so izvedeni v standardnih formatih 600 x 1200 mm oziroma
v formatih po zahtevah naročnika. Omogočajo enostavno vgradnjo luči,
stativov, laminar flow -a, ... .

3
R2

tla
panel

5
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M-A
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SH
H
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R4
8
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Zvočna izolativnost
predelnih sten OFFICE E92
Sistem ponuja uporabniku veliko možnosti izvedbe tudi glede na uporabo
oziroma zahteve zvočne izolativnosti. Izbirate lahko med :
•
•

stenami zvočne izolativnosti do Rw=48dB
stenami z vgrajenimi vrati zvočne izolativnosti do Rw=41dB

Končna zvočna izolativnost je odvisna od izbranih polnil. Izbirate lahko
med naslednjimi polnili :
STEKLO : enojno steklo FLOAT 8 mm; enojno steklo VSG 4+4 mm - enojno
akustično VSG steklo - dvostransko enojno steklo FLOAT 8mm - dvostransko
enojno steklo VSG 4+4 mm - dvostransko enojno akustično VSG steklo,... .
LESENA POLNILA ali DEKORATIVNE KOMPAKTNE PLOŠCE: enojno polnilo
d=18 do 19 mm - dvostransko enojno polnilo d=18 do 19 mm - dvostransko
enojno polnilo akustične izvedbe,... .

Tehnično soglasje (STS)
za nenosilne predelne stene OFFICE E92
Za sistem predelnih sten OFFICE E92 smo pridobili tehnično soglasje po
SIST EN 1991-1-1:2004 za IV. kategorijo funkcionalne uporabnosti in
konstrukcijske porušitve po postopku evropske smernice ETAG 003.
Gre za najvišjo kategorijo uporabnosti in v skladu s katero se predelne
stene lahko uporabljajo v šolah, bolnicah, javnih prostorih, itd. (ETAG 003
poglavje 2.3.).

Office
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Oblikovanje: SUNY ideje Fotografije: FMT - Miloš Todorović & SUNY - Tatjana Novak

Osnova za izračun zvočne izolativnosti je preizkušanje opravljeno na
Zavodu za gradbeništvo Slovenije v laboratoriju za akustiko po standardu
SIST EN ISO 140-3/97.
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Vaš zastopnik:

NOVAK E92 d.o.o.
Ul. V. prekomorske brigade št. 11
SI-9240 Ljutomer
Slovenija (EU)
T : +386 (0)2 584 14 16
F: +386 (0)2 584 14 15
E: novake92@siol.net

