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Nüsing Premium mobil válaszfalak – 

meg kell osztani!





A teljes mértékben a térkialakításba illeszkedő optikai 
megoldásokra nagy hangsúlyt fektetünk. A mobil válasz-
falaink többek egyszerű térelválasztóknál, éppannyira 
össze is kapcsolják azt. A beáradó fény tárt karokkal 
fogadja látogatóit. Alapvető igény a rugalmasság és a 
tiszta vonalvezetés, ezt falaink garantálják.

Az egyszerűség és a modern design élménye – 

minden nap

A KfW bankcsoport nagy hangsúlyt fektet 

a minőségre. Ez egy olyan igény, ami a 

frankfurti központ előcsarnokának kialakí-

tásakor optikailag és műszakilag különle-
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ges odafigyelést és pontosságot követelt 

meg. A Nüsing Premium válaszfalai minden 

tekintetben megfeleltek az elvárásoknak: 

az eredmény az alkotás és a technológia 

tökéletes összjátéka. A szemlélő számára 

csak a falak megbontásakor derül ki, hogy 

az egy mobil válaszfal.



A Premium Glas észrevétlen tud maradni, de ha arról van 
szó, a téralakítás fontos elemeként emeli annak elegan-
ciáját úgy, hogy az mindenki számára érzékelhetővé válik. 

Ha pedig vendégei számára szeretne zavartalan légkört 
biztosítani a koncentrált munkához, nem csak akusztikai-
lag tudja magát elszeparálni, hanem egy gombnyomással 
a megfelelő átláthatósági fokozatot is beállíthatja.
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Mobilitás, átlátszóság és diszkréció.

A Premium Glas átlátszó elemei szellős 

környezetet teremtenek. 
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A fejlesztés során a design és hatákonyság mellett nagy 
hangsúlyt fektettünk a felhasználóbarát kezelhetőségre is. 
Így Ön jó házigazdaként könnyedén garantálhatja vendégei 
kényelmét.

Ha az akusztikai elválasztás nem elég, 

használja a beépített reluxát! 

Ez egy olyan többletfunkció, ami a 

wuppertali Barmenia biztosítócsoport 

vezetőinek megkönnyíti a döntéshozatalt.



Három az egyben: a kölni Microsoft-fiók konferenciatermének 

használatában új lehetőséget teremtett a Nüsing Premium 

válaszfalak beépítése.



Nagy rendezvényt szeretne kis szekciókban megrendez-
ni? Gondoskodjon arról, hogy megfelelő keretet tudjon 
nyújtani ennek lebonyolítására! Ez kulcskérdés lehet az 
Ön vállalkozása számára. 

A térszervezési lehetőségek által nyújtott többletfunkciók 
nagy erényei egy épületnek, annál inkább, minél kevésbé 
vannak ennek látható jelei. A mi nyílászáróink szinte 
láthatatlanul a háttérben maradnak, amíg felhasználásra 
nem kerülnek: nincsenek padlósínek, látható rögzítési 
pontok.
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Tudjuk, hogy egy fix válaszfal mennyire kötötten illeszke-
dik a környezetébe és az adott tér kereteibe. Ha ilyenkor 
felmerül egy új térkilakaítási igény vagy szempont, a 
Nüsing mozgatható falpaneljeivel és kiforrott műszaki 
megoldásaival gazdaságos és sokrétű megoldást tud 
nyújtani.

A zárómechanizmus átalakításával könnyebbé vált a 
Premium-falpanelek kezelése a felépítés és bontás során. 
Rugalmasság és kényelem a legmagasabb szinten – ezt 
nyújtja ez a rendszer maximális mozgathatóság mellett. 
Amint a gumitömítés a padlóhoz ér, a zárókonzolok 
dolgozni kezdenek a maximális stabilitás és hanggátlás 
elérése érdekében.

Nincs szükség kompromisszumokra – 

kiváltképp a térkihasználásban

Sok helytakarékos parkolási mód áll rendelkezésre, a legjobb, ha 

az ember egyáltalán nem rejti el a mobilfalat.

Kifinomult technológia és modern design 

összhangja: ezt nevezzük mi tiszta megoldásnak!



Ha azt szeretné, hogy több tere legyen, mint amennyi 
rendelkezésre áll, olyan megoldásokat tudunk kínálni, 
amik a legmagasabb igényeknek is megfelelnek. Ru-
galmasan áthelyezhető falrendszerekkel többfunkciós 
térszervezés érhető el.
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Álmai terének létrehozása.

A meglévő források felhasználása közpon-

ti kérdés volt az EnBW energiavállalatnál, 

amikor nagy horderejű beruházásokról 

volt szó.

Ámulatba esett a vezetőség, amikor 

először pillanthatta meg az új berlini iro-

daház elkészült rugalmas térszekezetét.
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Ismerjük a falak elhelyézésnek módját és hatásait, ezért 
a falelemek megjelenését mindig az adott környezet-
hez igazítjuk. Ezzel a tudással felvértezve, a hatékony 
műszaki és formai megoldásokkal munkatársai és vendé-
gei számára élvezhető környezetet tudunk teremteni.

A mobil válaszfalak magas hanggátlási 

értéke nagy játékteret nyújt a rugalmas 

térkihasználásnak.
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A belsőépítészet célja olyan belső terek kialakítása, ahol 
az ott lévő embereknek testileg-lelkileg és ergonómiailag 
megfelelő környezet van. Ebbe a műszaki részletek ugyan-
úgy beletartoznak, mint az esztétikai-művészeti vonatkozá-
sok. A részletek és az átfogó kép egyforma súllyal esnek 
latba.
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Bár nem vagyunk belsőépítészek, ennek ellenére mi is 
foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Úgy gondoljuk, hogy 
termékeink úgy jelenthetnek az Ön elképzeléseinek többlet-
értéket, hogy közben még spórol is vele.

Bízzon az érzéseiben!

Ha Önnek egy szerkezet designja éppoly fontos, mint a használ-

hatósága, a mi termékünk a legjobb választás. Ezt az uhingeni 

művelődés ház építtetői is felismerték, amit az odalátogatók 

tetszésnyilvánításai vissza is igazoltak. 

A Nüsing Premium 100 legjobb tulajdonságain keresztül mutatko-

zik meg: akusztikailag és optikailag is megnyerő. .





A mobilfalrendszer beépítésénél fontos szempont az 
akusztikai hatásokkal szembeni viselkedésük. Ezek közül 
is kiemelkedik a visszhangzás pl. előadók esetén, kon-
certtermeknél. A rendszereink nem csak a hanggátlásról 
gondoskodnak, hanem a hangelnyelésről, a megfelelő 
utózengés kialakításáról is. 
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Az akusztikus burkolati lapok alakítják a tér igény sze-
rinti hangzását. A mikrofuratok megtörik és szétszórják 
a hanghullámokat, így elhárítják a kellemetlen hangha-
tásokat. Egy olyan teremakuszitkai megoldás, ami csak 
közelről látszik.

Néha a jó hangzás keresése 

hozza meg a helyes döntést.

A finom mikrofuratokkal ellátott akusztikus lapok struktúráját 

csak akkor veszi észre az ember, ha egész közel megy hozzá, 

hatásukat mégis az egész teremben lehet hallani.



Jogosan merül fel Önben a kérdés, amikor a termékeink 
által nyújtott, látszólag korlátok nélküli lehetőségekre 
tekint. Rövid idő alatt teremthet különböző, az Ön 
igényeinek megfelelő térkaialakításokat mobil válaszfa-
lainkkal. És mivel tudjuk, hogy a száraz funkcionalitás 
nem minden, falaink mejelenését teljes mértékben az Ön 
elvárásaihoz igazítjuk. Az eredmény több mint meggyőző.
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Mennyire szereti a szabadságot?

Az olyan, hagyományokban gazdag vállal-

kozások is, mint a Thyssen-Krupp, megen-

ged néha magának egy kis szabadságot.

Egy kérés, amit – a kialakítási koncepció 

áthágása nélkül – teljesíteni tudtunk.





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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