پارتیشه َای تراوكیىگ دار
قابل جابجائی
مدل P I

مشخصات فني :
قابل جابجائی
مقايم در مقابل زلسلٍ
عایق صًت(اختیاری)
مقايم در برابر آتش (اختیاری)
اسكلت از فًالد گالًاویسٌ
دارای تراوكیىگ عبًری ي تًزیع
مسیر تراوكیىگ َای دارای عایق

شرکت ملی ساختمان

كاربردها :
ساختمان َای تجاری ي اداری
مجمًعٍ َای آمًزشی
بیمارستان َا ي مراکس درماوی
مًزٌ َا ي َتل َا ي مراکس تًریستی
مراکس کىترل ي فرماودَی صىعتی
فريدگاٌ َا ي ایستگاٌ َای راٌ آَه
پایاوٍ َای مسافری ي باربری

فريدگاٌ امام خمیىی

ژیتال

جایگزین دیوارها و پارتیشن های سنتی
و لوله های برق

آدرس  :تهران  ،میدان ووک  ،ابتدای خیابان مالصدرا  ،خیابان شاد  ،کوی باغ سرا  ،شماره  ، 6کد پستی  14357تلفه  88880967-72 :فاکس 88880940 :
وب سایت www.gitalco.com :

پست الکتریکی info@gitalco.com :

مطخصات فىي پارتیطه َاي تًلیذي ضرکت شيتال

پارتیطه َاي تًلیذي ايه ضرکت در صًرت ویاز لاتلیت عايك ضذن در مماتل صًت ي حرارت را دارد
ي َمچىیه در تعضي از اوًاع آوُا امــکان مـمايمت در مـماتل حـريك را تـراي مذت  1ساعت خًاَذ
مذل پاول دار

مذل تمام ضیطٍ

کتیثٍ ضیطٍ

تا پردٌ کرکرٌ

داضت  ،ضمىاً امکان عثًر کاتل ترق  ،تلفه  ،کامپیًتر ي غیرٌ را ویس داراست .

مذل تمام ضیطٍ

مذل تمام پاول

ارتفاع  270تا  350ساوتیمتر

ارتفاع پارتیطه تىا تٍ سفارش از  1200تا  4000میلیمتر خًاَذ تًد .
عرض مذيلُا  :تا تًجٍ تٍ ضرايط پالن محل  .عرض مذيل مىاسة طراحي خًاَذ ضذ .
يلي محذييت عرض مذيل تاتًجٍ تٍ اوتخاب پاول َاي زير تذيه لرار است :
 1240/میلیمتر .

 -1حذاکثر عرض مذيل تا پاول گچي

مذل درب

مذل درب

مذل ضیطٍ خًر

مذل ضیطٍ خًر

کتیثٍ ضیطٍ خًر

تمام پاول

يسط ضیطٍ

پائیه پاول دار

ارتفاع  270تا  350ساوتیمتر

-2حذاکثر عرض مذيل تا پاول  1850M D Fمیلیمتر .
-3حذاکثر عرض مذيل تا پاول ضیطٍ

 2000/میلیمتر .

پارتیطه تیپ PIکٍ تطکیل ضذٌ از :
مذل ضیطٍ خًر

مذل درب

مذل تمام ضیطٍ

مدل تمام پانل

پائیه پاول خًر

:Aسازٌ َاي فلسي ساختٍ ضذٌ از يرق گالًاویسٌ تا روگ پًدر الکترياستاتیک در وما ي عايك

ارتفاع  210ساوتیمتر

الکتريکي در تراوکیىگ َا .
 :Bپاول  :امکان استفادٌ ازپاول گچي سادٌ  .پاول گچي تاريکص فلسي  ، MDF ،ضیطٍ ،
مدل تمام شیشه

يرق  PVCي پلي کرتىات ي غیرٌ مي تاضذ ي اتصال پاولُا تصًرت گیرٌ کلیپ مي تاضذ .

مدل تمام پانل

ارتفاع  120-150-180ساوتیمتر

 :Cامکان استفادٌ از پردٌ َاي کرکرٌ در لاب پىجرٌ َا میسر خًاَذ تًد .
 :Dاز وظر ظاَري کلیٍ لسمت َاي عثًر کاتل ترجستٍ مي تاضذ ( تصًرت لالپاق مي تاضذ) .
تًضیح ايىکٍ  :کالف درب تراي پارتیطه فًق تصًرت يکپارچٍ ساختٍ ضذٌ يپاول درب چًتــي .
ضیطٍ اي يا فلسي تا اوًاع مطخصات درخًاستي ارائٍ خًاَذ ضذ .

جسئیات اتصال تٍ سمف

جسئیات اتصال تٍ ديًار

جسئیات اتصال تٍ کف

پارتیشه َای تراوكیىگ دار
قابل جابجائی
مدل P II

مشخصات فني :
قابل جابجائی
مقايم در مقابل زلسلٍ
عایق صًت
ظ مقايم در برابر حرارت (اختیاری)
ظ دارای تراوكیىگ عبًری ي تًزیع

شرکت مبىا ویري

كاربردها :
ساختمان َای تجاری ي اداری
مجمًعٍ َای آمًزشی
بیمارستان َا ي مراکس درماوی
مًزٌ َا ي َتل َا ي مراکس تًریستی
مراکس کىترل ي فرماودَی صىعتی
فريدگاٌ َا ي ایستگاٌ َای راٌ آَه
پایاوٍ َای مسافری ي باربری

شرکت آریان بارز

ژیتال

جایگزین دیوارها و پارتیشن های سنتی
و لوله های برق

آدرس  :تهران  ،میدان ووک  ،ابتدای خیابان مالصدرا  ،خیابان شاد  ،کوی باغ سرا  ،شماره  ، 6کد پستی  14357تلفه  88880967-72 :فاکس 88880940 :
وب سایت www.gitalco.com :

پست الکتریکی info@gitalco.com :

مطخصات فىي پارتیطه َای تًلیذی ضرکت شیتال

پارتیطه َای تًلیذی ایه ضرکت در صًرت ویاز لاتلیت عایك ضذن در مماتل صًت ي حرارت را دارد
ي َمچىیه در تعضي از اوًاع آوُا امــکان مـمايمت در مـماتل حـریك را تـرای مذت  1ساعت خًاَذ
مذل درب

مذل تمام ضیطٍ

تمام پاول

َمراٌ تا پردٌ کرکرٌ

داضت  ،ضمىاً امکان عثًر کاتل ترق  ،تلفه  ،کامپیًتر ي غیرٌ را ویس داراست .

مذل تمام پاول

ارتفاع  270تا  350ساوتیمتر

ارتفاع پارتیطه تىا تٍ سفارش از  1200تا  4000میلیمتر خًاَذ تًد .
عرض مذيلُا  :تا تًجٍ تٍ ضرایط پالن محل  .عرض مذيل مىاسة طراحي خًاَذ ضذ .
يلي محذيیت عرض مذيل تاتًجٍ تٍ اوتخاب پاول َای زیر تذیه لرار است :
 -1حذاکثر عرض مذيل تا پاول گچي

 1240/میلیمتر .

مذل درب

مذل ضیطٍ خًر

کتیثٍ ضیطٍ

وصف ضیطٍ

يسط ضیطٍ

کتیثٍ ضیطٍ

ارتفاع  270تا  350ساوتیمتر

-2حذاکثر عرض مذيل تا پاول  1850M D Fمیلیمتر .

 -3حذاکثر عرض مذيل تا پاول ضیطٍ

مذل ضیطٍ خًر

مذل پاول خًر

 2000/میلیمتر .

پارتیطه تیپ  PIIکٍ تطکیل ضذٌ از :
مذل درب

مذل ضیطٍ خًر

مذل تمام ضیطٍ

مذل تمام پاول

وصف ضیطٍ

 :Aسازٌ َای فلسی ساختٍ ضذٌ از يرق گالًاویسٌ تا روگ پًدر الکترياستاتیک در وما ي عایك

ارتفاع  210ساوتیمتر

الکتریکي در تراوکیىگ َا .
 :Bپاول  :امکان استفادٌ ازپاول گچي تاريکص فلسی  ، MDF ،ضیطٍ  ،يرق  PVCي غیرٌ
مذل تمام ضیطٍ

مي تاضذ ي اتصال پاولُا تصًرت آيیس مي تاضذ .

مذل تمام پاول

ارتفاع  110-130-150-180ساوتیمتر
 :Cامکان استفادٌ از لاب پىجرٌ تا پردٌ کرکرٌ مُیا است .

 :Dاز وظرظاَری کلیٍ لسمت َای عثًر کاتل فري رفتٍ است (تصًرت چفت مي تاضذ) .
تًضیح ایىکٍ  :کالف درب ترای پارتیطه فًق تصًرت یکپارچٍ ساختٍ ضذٌ يپاول درب چًتــي ،
ضیطٍ ای یا فلسی تا اوًاع مطخصات درخًاستي ارائٍ خًاَذ ضذ .

جسئیات اتصال تٍ سمف

جسئیات اتصال تٍ دیًار

جسئیات اتصال تٍ کف

پارتیشه های عمیق (پارتیشه کمد)
مدل P III

مشخصات فني :
قابل جابجائی
مقايم در مقابل زلسله
عایق صًت
مقايم در برابر حرارت

كاربردها :
پایاوه های مسافری ي باربری
مراکس کىترل ي فرماودهی صىعتی
بیمارستان ها ي مراکس درماوی
مجمًعه های آمًزشی
ساختمان های تجاری ي اداری

ژیتال

جایگزین دیوارها و پارتیشن های سنتی

آدرس  :تهران  ،میدان ووک  ،ابتدای خیابان مالصدرا  ،خیابان شاد  ،کوی باغ سرا  ،شماره  ، 6کد پستی  14357تلفه  88880967-72 :فاکس 88880940 :
وب سایت www.gitalco.com :

پست الکتریکی info@gitalco.com :

هطخصات فٌي پارتیطي ّای تَلیذی ضزکت صیتال

پارتیطي ّای تَلیذی ایي ضزکت در صَرت ًیاس لاتلیت عایك ضذى در هماتل صَت ٍ حزارت را دارد
ضوٌاً اهکاى عثَر کاتل تزق  ،تلفي  ،کاهپیَتز ٍ غیزُ را ًیش داراست .
هذٍل درب دار ضیطِ ای

هذٍل درب دار چَتي

ًین هذٍل تٌْا

ارتفاع پارتیطي تٌا تِ سفارش اس  1200تا  4000هیلیوتز خَاّذ تَد .
عزض هذٍلْا  :تا تَجِ تِ ضزایط پالى هحل  .عزض هذٍل هٌاسة طزاحي خَاّذ ضذ .
ٍلي هحذٍیت عزض تاتَجِ تِ اًتخاب هذٍل تذیي لزار است :
هذٍل درب  1100هیلیوتز
هذٍل کوذ ٍ لفسِ  900هیلیوتز
هذٍل لفسِ ٍ هیش اداری
هذٍل هیش  1500هیلیوتز

دو طرفه

هذٍل لفسِ ٍ هیش اداری
دو طرفه

پارتیطي تیپ  PIIIکِ تطکیل ضذُ اس :
 :Aساسُ ّای فلشی ساختِ ضذُ اس ٍرق گالَاًیشُ تا رًگ پَدر الکتزٍاستاتیک در ًوا ٍ عایك الکتزیکي در تزاًکیٌگ ّا .
 :Bکلیِ پاًل ّای لفسِ ٍ درب  ،کطَّا اس جٌس  MDFتا رٍکص الهیٌِ خَاّذ تَد .
کلیِ یزاق آالت اس ًَع خَب ایزاًي است ٍلي اهکاى سفارش ًَع هَرد ًظز هْیا است .
 : Cاهکاى ٍیتزیي تا پزدُ کزکزُ هْیا هیثاضذ .
 :Dاس ًظز ظاّزی کلیِ لسوت ّای عثَر کاتل فزٍ رفتِ است  ( .تصَرت چفت هیثاضذ) .
تذکز  :سفارش ّزگًَِ طزح تز رٍی پاًل ّا اعن اس رًگ  ،پارچِ ٍ ،یتزا  ،سٌذپالست ٍ غیزُ ٍجَد خَاّذ داضت .
تَضیح ایٌکِ  :کالف درب تزای پارتیطي فَق تصَرت یکپارچِ ساختِ ضذُ ٍپاًل درب چَتــي ،
ًکتِ لاتل تأهل ایٌکِ ایي ضزکت تَاًائي السم تزای طزاحي ٍ ساخت ّزگًَِ پارتیطي تا هطخصات خاظ را داراست .

جشئیات اتصال تِ سمف

جشئیات اتصال تِ کف

