
Nüsing Premium válaszfalak – 

a technológia, ami összeköt, hogy elválasszon.





3

Egy válaszfal elhelyezése nem csak arról szól, hogy 
megduplázzuk a térhasználhatóságot. A termékek külső 
megjelenését nagy gondossággal alakítjuk a műszaki 
lehetőségekhez, hogy a mobil válaszfal ne egy akadály 
legyen. Ezért tökéletes megoldás az EASYmatic® rend-
szerrel történő működtetés.

EASYmatic® – könnyű használat

1+2| A félautomata működtetésű Nüsing EASYmatic®  rendszer 4 másodperc alatt tolja ki a felső és alsó zárókonzolt. 3| A mikroprocesszor-vezérlés 

folyamatosan biztosítja a 2000 N/fm-es nyomóerőt. 4| A működtetéshez történő hozzáférést egy kulcskapcsoló biztosítja. 5| A vészgomb gondoskodik arról, 

hogy a fal felépítése és megbontása során a biztonsági kockázat minimális legyen. Az sem probléma, ha áramszünet van: a beépített akkumulátor biztosítja 

a válaszfal működését.
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Egy mobilfal, ami többet nyújt, mint a többi: zárt állapotban, megfelelő 

hanggátlás mellett is teljes bevilágítást enged. 

Ne hagyja, hogy a Premium Glas elképesztő könnyedsége 
megtévessze: a stabilitás és hanggátlás a legfontosabb 
műszaki jellemzői a rendszernek, és ugyanúgy mozgatható, 
mint a többi rendszer. A fal építése és bontása gyerekjáték. 
Megfelelő szilárdság és egyszerű kezelés: a nyerő kombiná-
ció.

Válaszfalainkkal Önt is mozgásba hozzuk!
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Válaszfalainkkal Önt is mozgásba hozzuk!

1+2| A beépített reluxák lehetővé teszik a terem átláthatóságának 

változtatását egy távirányító segítségével elemenként vagy akár az 

egész falnál egyszerre. A Nüsing Glas rendszer is a Nüsing EASYma-

tic® működtetési rendszerét használja.
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A szép felület nem elég, ha a rugalmas térkihasználás 
igényes kialakításáról van szó. Egyszerű, hatékony és 
pontos kezelőelemek innovatív technológiával és kiforrott 
megoldásokkal: így érhető el a kényelem és a mobilitás 
tökéletes összhangja az Ön igényeinek megfelelően. 

Megjelenésében és 

műszakilag tökéletes dizájn

1| NE – normálelem felső és alsó zárókonzollal. 2| TE – teleszkópelem: a felső és alsó zárókonzolon kívül egy oldalsó teleszkópdoboz zár-

ja véglegesen a falat. 3| SE – egyszárnyú ajtós elem kétoldali tokkal 4| DFSE – kétszárnyú ajtós elem körbefutó acélkerettel és egyoldali 

tokkal, az ajtó felett automatikus elemrögzítővel 5| EE – sarokelem felső és alsó zárókonzollal. 6| FE – ablakos elem – üvegkivágással. 

Felső és alsó zárókonzollal. 7| TAE-DT – elemmagasságú fix ajtó és csatlakozó eleme felső és alsó zárókonzollal. 

1 | NE 2 | TE 3 | SE
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3+4+7| A pántok és kilincsek minden ajtós elemnél rozsdamentes acél kivitelű, minden ajtólap alsó zárkonzollal rendelkezik és  

mozgatás esetén automatikusan záródik.

4 | DFSE 5 | EE 6 | FE

7 | TAE-DT
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Minden elem a csatlakozó homlokoldalán egy-egy mágnes 

szalaggal van ellátva, ami 70 N/fm-es erővel biztosítja az elemek 

kapcsolatát.

 

Az elemek egyenként, egymás után kerülnek feszültség 
alá az érzékelők segítségével. A többit elvégzik a beépí-
tett mozgatószerkezetek. Így minden elem egyenként 
kerül beállításra, és a vízszintes zárókonzolok megtartják 
a maximális stabilitást. Ettől a nagyfokú stabilitástól 
nevezhetjük falnak a szekezetet.

Egymásba toljuk a paneleket, az érzékelők összeérnek: 

a kapcsolat létrejött – mi sem egyszerűbb!

1+2| A felső- és alsó zárókonzolok gondoskodnak a szükséges 

hanggátlásról és a stabilitásról. 3| Az indító profil szolgál az első 

falelem megfelelő csatlakozására. 4| A teleszkópelem a maga 

belső, oldalra kitekerhető teleszkópelemével fejti ki a megfelelő 
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nyomóerőt a fogadóprofilra. 5| A függőleges elemélek lehetnek a furnéros felülethez illeszkedőek, így az elemek 

között kialakuló 4 mm széles fúgában nem látszik alumínium-profil, esetleg 8 mm széles ráfogó alumínium-

profillal védettek.
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1–10| Az elemparkolás mindig az aktuális 

térkialakításhoz igazodik. A feltűntetett ábrák 

csak néhány példát mutatnak a lehetséges 

variációkból. 

Ami a mobilfal pozícionálását és térkialakításába integráci-
óját illeti, a falelemek felfüggesztését mindig az Ön igény-
eihez és célkitűzéseihez igazítjuk. Minden látható szerkezeti 
elem felülete egy általános kialakítási előírást követ, úgy, 
hogy a fal tökéletesen illeszkedjen a térbe. A megfelelő par-
kolókialakítás megtalálása éppoly fontos kérdése a rendelke-
zésre álló helynek, mint a terem stílusának megtervezése. Az 
eredmény mindig egyedülálló – mint ahogy a minősége is.

A Nüsing Premium minden elválasztást  

pozitív élménnyé varázsol

11+12| Emellett a panelek zajcsökkentő 

hatású, műanyagbevonatú görgőkön 

futnak. 
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1 | Z1 L 4 | Z3 K 5 | Z4 K2 | Z2 K 3 | Z2 L
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13+14| A sínek felfüggesztése legtöbbször 

menetes szárak vagy hegesztett zártszelvény-

ek segítségével történik.

6 | Z4.1 K 9 | Z7 K 10 | Z8 L7 | Z5 K 8 | Z6 K
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15–20| A függesztéshez szolgáló futósínek 

különböző formában és anyagban elérhetőek, 

mindig alakalmazkodni lehet velük a helyi 

adottságokhoz.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG

Borkstraße 5

48163 Münster

Telefon +49 251 78001-0

Fax +49 251 78001-45

E-Mail info@nuesing.com

www.nuesing.com

Mobil-Wand Kft.

2040 Budaörs

Gyár u. 2.

Telefon +36 23 503 841

Fax +36 23 503 843

E-Mail mobilwand@mobilwand.hu

www.mobilwand.hu
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