
EXCEL LUX EXCEL LUX

EXCEL ECO

EXCEL MDF, värvitud

ir efektīva alumīnija profilu, eiropaneļu un stikla
starpsienu sistēma, kas piedāvā stikla, ģipša
un kombinētus moduļus un durvis atbilstoši pa-
sūtītāja vēlmēm. Starpsienas ir viegli uzstādā-
mas un pārceļamas citā vietā, un ar to palīdzī-
bu var sadalīt telpu atbilstoši vajadzībai, vei-
dojot jaunas darbavietas un zonas. Starpsie-
nas tiek izmantotas birojos, veikalos, slimnīcās,
skolās un citur.
Sienu sistēma sastāv no alumīnija profiliem (55
mm),  46 mm bieza eiropaneļa (Prima 76 mm)
un stikla moduļiem, kuros izmantots 6 - 10 mm
stikls un PVC līstes. Starpsienu maksimālais
augstums, lietojot speciālus profilus, ir 6000
mm. Standarta augstums līdz 3650 mm. Starp-
sienu noformējums un stikls veidojams atbil-
stoši pasūtītāja vēlmei.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Excel sienu sistēma atbilst tehniskajai speci-
fikācijai EE 10047391 TS1-99. Sienu moduļu
izgatavošanai tiek izmantoti tikai tādi materiāli,
kurus ir atzinusi Veselības aizsardzības inspek-
cija. Drīkst izmantot arī citus materiālus un izej-
vielas ja to tehniskie rādītāji ir līdzvērtīgi vai
augstāki nēkā tehniskajā specifikācijā norādītie.

STARPSIENAS BIROJIEM AR KOPĒJU NOSAUKUMU EXCEL

ALUMĪNIJA  UN  MDF-PROFILIS

Starpsienu profili ir vai nu anodēti vai krāsoti
ar pulverkrāsu, atbilstoši izvēlētajai krāsai pēc
RAL krāsu kataloga. Krāsas kvalitāte atbilst
GSB International prasībām reģ. nr. 090.
MDF profili ir dabīgā tonī (dabīgas koksnes
tonis) lakoti vai krāsoti, pamatojoties uz Moni-
color Nova vai Tintorama krāsu karti. MDF vai
koksnes profili var būt klāti arī ar finierskaidu.

STIKLI

Excel sienu sistēmās tiek izmantoti 6 - 10 mm
un EXCEL LUX - 10 mm biezi stikli. Var izvēlē-
ties vairāku veidu stiklus: bronzas, pelēks dū-
makains, spožs, matēts, ar rakstu, laminēts
vai rūdīts. Pēc klienta vēlēšanās starpsienas
tiek izgatavotas arī ar dubultu stiklu. Labāka
skaņu izolācija.

PVC PROFILI – STIKLU BLĪVES

Stiklu nostiprināšanai izmanto speciālus PVC
profilus. Standarta krāsas ir melna, pelēka
un balta. EXCEL LUX sienām izmantoti PVC
profili un blīves.

STARPSIENU SISTĒMAS EXCEL, EXCEL PRIMA,
EXCEL LUX, EXCEL KOKSNE UN EXXE
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EXCEL ALUMĪNIA PROFILU STARPSIENU DETAĻAS UN IZMĒRI (MM)

Sienu horizontālās detaļas

Savienojuma
detaļas 90° leņķiem

Sienas savienojuma
detaļas

Savienojuma detaļas
45° (135°) leņķiem

Brīva novietojuma
leņķu savienojuma
detaļas

EXCEL MDF PROFILU STARPSIENU DETAĻAS UN IZMĒRI (MM)

DURVIS
Var izmantot durvis no viengabala stikla vai ari durvis ar koka aplodu
(baltas vai citā krāsā). Pēc speciāla pasūtījuma aplodas var tikt izga-
tavotas arī no alumīnija. Alumīnija aplodām vienmēr ir melna PVC blīve.
Sienu sistēmu var arī komplektēt ar alumīnija, stikla vai koka bīdāmām
vai savāžamām durvīm. Durvju izmēri parasti ir 9 x 21, speciāla
pasūtījuma gadījumā tie var mainīties.

ATSLĒGAS UN DURVJU ROKTURI
Stikla sienām var lietot visas alumīnija aplodām un stiklam piemērotās
atslēgas un rokturus. Durvīm ar koka apšuvumu un gludām standarta
durvīm tiek lietotas Abloy, BODA un ASSA atslēgas, Primo durvju
rokturi.

SKANAS IZOLĀCIJA
Moduļsienas skaņas izolācija:

46 mm Eiropanelis un 6 mm stikls ~ 30 dB
76 mm Eiropanelis ~ 43 dB
laminēts stikls 4 + 0, 8  + 4 ~ 37 dB
laminēta stikla pakete 3 + 0, 8 + 4 + gaiss 25 mm + 6 mm
stikls ~ 42 dB

MONTĀŽA
Stikla sienu var pēc vajadzības piestiprināt pie betona, ģipša, koka vai
piekārtiem griestiem un grīdas. Pievienošanas vietās tiek ‘izmantots
pamatprofils vai noslēdzējprofils.
Stikla siena var atrasties arī uz kājām.



3(4)

STARPSIENU MODUĻU UN WC KABĪŅU PARAUGI

Dušas sienas Bērnudārza WC kabīnes

Ar kājām aprīkotus moduļus ir vienkārši pārvietot un sadalīt
telpu atbilstoši vajadzībām

Grīdas savienojumu vietās zem pamatdetaļas, kas ir zem eiropaneļa
vai stikla, var novietot elektriskos vadus. Stikla ievietošanai tiek lietoti
speciāli PVC profili. Atbilstoši klienta vēlmei stikls var būt vienkārtīgs
vai dubults (īpašs pasūtījums).

Excel sienu konstrukcijām ir iespējams piestiprināt žalūzijas vai aizka-
rus, vai pielīmēt dekoratīvo un drošības plēvi.

Dažādās 45° (135°), 90° un triju līniju salaiduma vietās tiek novietoti
speciāli alumīnija profili. Dažādus leņķus savstarpēji savieno ar apaļiem
profiliem, iegūstot savienojumu jebkurā leņķī.

WC UN DUŠAS STARPSIENU SISTĒMA EXXE
Sienas sistēmā EXXE ietilpst WC kabīnes un dušas starpsienas atbils-
toši klienta vēlmēm un saskaņā ar zīmējumos dotajiem izmēriem.

WC sienām tiek izmantota izturīga mikrolaminēta skaidu plāksne, kuru
aptver alumīnija karkass. WC kabīnēm ir 48 pamatkrāsas. Speciālās
kabīņu kājas ir izgatavotas no nerūsējošā tērauda, kas nereaģē ar
skābēm.
Dušu starpsienām tiek izmantots 6 mm un 16 mm caurspīdīgs vai
opāla krāsas (matēts balts) plastikāts Makrolon Longlife vai 60
mm rūdīts stikls. Dušu sienām EXXE LUX tiek izmantots 8 vai 10 mm
stikls.

Visas durvis var būt kā salokāmās, tā arī bīdāmās durvis
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EXCEL LUX, pilna stikla starpsiena EXCEL anodēti alumīnija profili

EXCEL anodēti alumīnija profili EXCEL anodēti alumīnija profili

EXCEL LUX, pilna stikla starpsiena EXCEL MDF profili, dabīgas koksnes tonis

EXCEL pārvietojamā siena EXCEL, krāsoti alumīnija profili
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