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                 välja antud september  2004 vaheseinasüsteemid
                 kehtib kuni september  2007 klaasvaheseinad

wc-kabiinid ja -vaheseinad
duøikabiinid ja -vaheseinad

ET-3 0306-0587

VAHESEINTESÜSTEEMID
EXCEL, EXCEL ECO, EXCEL LUX JA EXXE

on efektiivne alumiiniumprofiilidest, europa-
neelidest ja klaasist vaheseintesüsteem,
mis pakub klaas-, kips- ja kombineeritud
mooduleid ning uksi vastavalt tellija soo-
vile.
Vaheseinu on lihtne paigaldada ja ümber
paigutada ning nende abil saab ruumi vas-
tavalt vajadusele liigendada, et luua uusi
töökohti ja -tsoone.
Vaheseinu kasutatakse büroodes, kaup-
lustes, haiglates, koolides jne.
Seinasüsteem koosneb alumiiniumpro-
fiilidest, 46 mm paksusest europaneelist
(ECO 92 mm) ja klaasmoodulitest, milles
kasutatakse 6 mm klaasi ning PVC liiste.
Vaheseinte maksimaalne kõrgus kasuta-
des eriprofiile ÷ 6000 mm.
Vaheseinte kujundus ja klaas vastavalt tellija
soovidele.

TEHNOSPETSIFIKAADID
Excel seinasüsteem vastab tehnospetsifi-
kaadile EE 10047391 TS1-99.
Moodulseinte valmistamiseks kasutatakse
ainult Tervisekaitseinspektsiooni poolt
heakskiidetud materjale.

On lubatud kasutada ka teisi materjale ja
tarvikuid juhul, kui nende tehnilised näita-
jad on võrdsed või kõrgemad tehnospetsi-
fikaadis esitatutest.

ALUMIINIUMPROFIILID
Vaheseinte profiilid on kas anodeeritud
või pulbervärviga värvitud vastavalt soo-
vitud toonis RAL värvikataloogi järgi. Värvi
kvaliteet vastab GSB International nõuetele
reg nr 090.

KLAASID
Excel seinasüsteemis kasutatakse 6 mm
ja Excel Lux-s 10 mm paksust klaasi. Või-
malik on valida mitmete erinevate klaaside
vahel: pronks-, hall suitsuklaas, kirgas-,
matt-, muster- , lamineeritud või karastatud.
Vastavalt tellija soovile valmistatakse vahe-
seinu ka kahekordse klaasiga.

PVC PROFIILID
Klaaside kinnitamiseks kasutatakse spet-
siaalseid PVC profiile. Standardvärv on
must, hall ja valge. Excel Lux seintes kasuta-
takse läbipaistvaid PVC profiile.

EXCEL EXCEL LUX

EXCEL ECO

WC-kabiinid EXXE

BÜROOVAHESEINAD KOONDNIMEGA EXCEL



6 5

ET-3  0306-0587
2(4)

UKSED
Võib kasutada nii täisklaasiga, spooniga kui ka valgeid või erivärviga
kaetud puidust uksi ja lenge.
Eritellimisel valmistatakse ukselenge ka alumiiniumist. Alumiiniumist
ukselengidel on alati must PVC tihend.
Samuti võib seinasüsteemi komplekteerida alumiiniumist, klaasist või
puidust lükanduksega ja ka voldikuksega.
Ukse mõõtmed on tavaliselt 9 x 21, eritellimisel ka teised mõõtmed.

LUKUD JA UKSELINGID
Klaasseinas võib kasutada kõiki alumiiniumlengidele ja klaasidele
sobivaid lukke ja linke.
Puiduspooniga ja siledate standarduste puhul kasutatakse Abloy, BODA
ja ASSA lukke, Primo käepidemeid ja linke.

HELIPIDAVUS

Moodulseina helipidavused:
46 mm Europaneeli ja 6 mm klaasi puhul ~30 dB
92 mm Europaneelil ~43 dB
lamineeritud klaasil 3 + 0,8 + 4 ~37 dB
paketil lamineeritud klaasiga 3 + 0,8 + 4 + õhk 25 mm + 6 mm
klaas ~42 dB

PAIGALDAMINE

Klaassein võib olla kinnitatud betoon-, kips-, puit- või ripplae kül-
ge vastavalt vajadusele.
Kinnituskohtades kasutatakse põhiprofiili või lõpetusprofiili.

Seinavertikaal- ja horisontaaldetailid

90O nurkade ühendusdetailid Seina ühendusdetailid

45O (135O) nurkade ühendusdetailid Vabalt asetsevate nurkade ühendusdetailid
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NÄIDISEID VAHESEINA MOODULITEST JA WC-KABIINIDEST

Jalgadega varustatud mooduleid on kerge ümber paigutada ja vas-
tavalt vajadusele ruumi liigendadaDuøiseinad

WC- JA DU IVAHESEINASÜSTEEM EXXE
Seinasüsteemi EXXE kuuluvad  WC-kabiinid ja duøivaheseinad
vastavalt Tellija soovidele, millede mõõtmed on kooskõlas joo-
nistega.

MATERJAL

WC-kabiinide põhivärvid on valge ja helehall ning duøivaheseintes
kasutatakse 6 mm ja 16 mm kirgast või opaali (piimjas valge)
plasti Makrolon Longlife või 6 mm karastatud klaasi.
WC-seintes kasutatakse niiskuse- ja põletuskindlat (nt sigareti kus-
tutamine) ning mehaanilistele vigastustele vastupidavat mikrola-
mineeritud puitlaastplaati "Ultripo Kristall", mis on ümbritsetud alumii-
niumist karkassiga. Kabiinide spetsiaaljalad on valmistatud hap-
pekindlast roostevabast terasest.

Põranda liitumiskohas võib europaneeli või klaasi all oleva põhide-
taili alla paigaldada elektrijuhtmestiku.
Klaasi kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid PVC profiile.
Vastavalt soovile võib klaas olla ühe- või kahekordne (eritellimus).
Excel seina konstruktsioonidele on võimalik kinnitada riba- ja püst-
lamellkardinaid ning ruloosid või kleepida dekoratiiv- ja turvaki-
lesid.

Erinevate 45O (135O), 90O ja kolmiktee nurgaliitumiskohtadele ase-
tatakse spetsiaalsed alumiiniumprofiilid. Erinevad nurgad ühen-
datakse üksteisega ümarprofiili kaudu, saades ühenduse mista-
hes nurga all.

WC-kabiinid ja nende soovituslikud mõõtmed

Lasteaia WC-kabiinid
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