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Alap válaszfal, mely müszakilag
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és esztétikailag is kielégíti az irodafalakkal
szemben támasztott igényeket

A CLIPSOPLAC válaszfal kedvezö tulajdonságainak köszönhetöen az
iroda kialakítás legpraktipusabb és legszebb módja. Jól átgondolt

és ajtóelemmel. Az alumínium profilok nagy változatossága, illetve a

kapcsolódó elvárásoknak megfeleljen, mint például az elektromos
gyári kialakítás lehetövé teszi, hogy a technikai követelményekhez

koncepción alapul, könnyen és gyorsan összeállítható bármilyen üveg

kábelek…), bútorok és egyéb dekorációs eszközök (polcok, táblák)
elhelyezése.

vezetékek elvezetése (számítógépes hálózat, elektromos és telefon

színválasztékával végtelen lehetöséggel szolgál az irodák
környezetének kényelmes és barátságos kialakításához.

A faforgácslap sokoldalú megjelenésével, valamint a tetemes
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Üvegezés
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A CLIPSOPLAC elválasztófalak több

típusú üvegezéssel alakíthatók ki, üveges 

falaknál az alábbi alternatív megoldásokról 

beszélhetünk.

-falszerkezet bevilágító üvegezéssel

-félig üvegett (tömör felsö panel)

-Teljes magasságban üvegfal

 (osztott vagy osztás nélküli)

-Egy vagy kétrétegü üvegezés

-Könnyü lezárással

info@laune.hu
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AAjtók
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A CLIPSOPLAC válaszfalakba nagy választékkal 









helyezhetök el ajtók, kielégítve ezzel minden igényt:

Elöfestett, rétegelt vagy faborítású

Keretes, keret nélküli

Alumínium keretes,
(anódizált vagy elöburkolt alumínium keretekböl 
gyárilag összeszerelve). Szimpla vagy dupla
üvegezéssel, keresztosztással vagy osztás nélkül,
(reluxával felszerelve is). Faajtó esetén melamin
vagy vinyl bevonattal is készíthetö, a válaszfallal
megegyezö megjelenélssel.

Lengöajtó, tolóajtó ...

info@laune.hu



CLIPSOPLACCLIPSOPLAC
Jelenti még ...

A CLIPSOPLAC válaszfal széles kialakítású szekrényeivel megkíméli
Önt az irodai bútorok elrendezésének kellemetlenségeitöl.

a "kulcsos" elrendezés lehetösége...

A válaszfal esztétikai és elrendezési jellemzöi lehetövé teszik, hogy
hogy bármilyen típusú épülethez igazodjon:

- ipari
- nyilvános épületek, üzletek, autószalonok.

megoldás a térelosztás problémáira…

A CLIPSOPLAC profilok választéka 50-nél is
több nagyszerü modellel engedik a tervezök
fantáziáját szabadon szárnyalni:

- korlátok, ...

jól átgondolt profilok…
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A.10 Alu oszlop ref. 841
A.11 Fa oszlop ref. 6044 és alumínium oszlop ref. 83

A CLIPSOPLAC-hoz használt kitöltöanyag 12 vagy 13 mm-es falpanelböl és 45 mm-es ásványgyapotból szigetelésböl áll. 
Az esztétikai és technikai elrendezéstöl függöen a megrendelök az alábbi alternatívák közül választhatnak:

B.10      2x13 mm gipszkarton, gyárilag melamin bevonattal rendelkezik, melyet magas nyomáson 
és hömérsékleten végeznek (igényektöl függöen változhat). 

Jellemzök: * Fényesség megoszlás M1
* Általános irodai válaszfalaknál
* Súly 31 kg/m2

B.11      Cellulóz rostokkal megerösített gipszkarton, magasnyomáson felvitt melamin bevonat
 (igényektöl függöen változhat).

Jellemzök: * Fényesség megoszlás M0 - vinyl M1
* A jobb zajcsökkentés a tömegének köszönhetö
* Barátságos környezet, vízálló, nagy ellenállóságú termék
* Súly 40 kg/m2

B.12      Két gipszkarton, gyárilag elöburkolt 70/100 vastag lemezzel.
Jellemzök: * Fényesség megoszlás M1 - M0

* Jó ütésállóság
* Sima felület
* Mágneses felületet ad
* Súly 42 kg/m2

B.13      2x13 mm faforgácslap,magasnyomáson felvitt melamin bevonat, a CLIPS különbözö
 színeiben megrendelhetö.

Jellemzök: * Fényesség megoszlás M3, M1 lehetöség szerint
* Több mint 1200 mm-es szélességben is
* Súly 22 kg/m2

B.14      2x12 mm melamin bevonatú faforgácslap, a CLIPS elérhetö színeiben.
Jellemzök: * Fényesség megoszlás M2 vagy M3, M1 lehetöség szerint

* Jó ütésállóság
* Sima felület, könnyen tisztítható
* Súly 22 kg/m2

B.15      Két laminált faforgácslap (12 mm), a gyártó különbözö színeiben kapható. 
Jellemzök: * Fényesség megoszlás M3, M1 lehetöség szerint

* Jó ütésállóság
* Sima felület, könnyen tisztítható
* Súly 22 kg/m2

B.16      Két 12,5 mm-es gipszkarton, magasnyomáson felvitt dekorpapír bevonat (igényektöl
függöen változhat).

Jellemzök: * Fényesség megoszlás M1
* Súly 31 kg/m2

B.17      2x12 mm faforgácslap,  magasnyomáson felvitt dekorpapír bevonat, különbözö színekben.
Jellemzök: * Fényesség megoszlás M1

* Súly 22 kg/m2

Megjegyzés: Minden tábla lehet egyszerü és különbözö. 
A súly csak hozzávetöleges adat.

A CLIPSOPLAC egy összetett válaszfal, mely alumínium vázból, ásványgyapot szigetelésböl és két falpanelböl (faforgácslap,
gipszkarton, egyéb falpanel) épül fel.
A vázszerkezet profiljai alumíniumból készülnek, melyek porfesthetök a CLIPS teljes színválasztékában.
Mind esztétikai, mind pedig technikai okból öt meghatározó kritérium segít Önnek a választásban:

CLIPSOPLAC: EGY ÖSSZETETT VÁLASZFALCLIPSOPLAC: EGY ÖSSZETETT VÁLASZFAL

Válasszon oszlop típustVálasszon oszlop típust
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Válasszon kitöltö anyagotVálasszon kitöltö anyagot
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C.10 Omega profil PVC vagy alu-takarócsíkkal
C.11 Elöfúrt takaróléc PVC vagy alu-takarócsíkkal
C.12 Bepattintós takaróléc
C.13 Sík takaróléc ("teljesen" sík falakhoz)

D.10 Központosított üvegezés (alu oszlop ref. 83 vagy alu oszlop ref. 841)
D.11 Falsíkban elhelyezett üvegezés (alu oszlop ref. 841)
D.12 Dupla üvegezés (alu oszlop ref. 841)

E.10 Válaszfal felülvilágítóval
E.11 Félig üvegezett válaszfal
E.12 Félig üvegezett, tömör felsö panellel
E.13 Teljes magasságban üvegezett
E.14 Teljes magasságban üvegezett, vízszintes osztással

CLIPSOPLAC: EGY ÖSSZETETT VÁLASZFALCLIPSOPLAC: EGY ÖSSZETETT VÁLASZFAL

Válasszon takarólécetVálasszon takarólécet

Válasszon üveg típustVálasszon üveg típust

Válasszon üvegelhelyezési típustVálasszon üvegelhelyezési típust
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 VÁZ:
A látható profilok anódizált vagy porfestett alumíniumból készülnek, alternatív esetben fa központi oszloppal,
vízszintes megerösítéssel.

 PANELEK:
Melamin vagy papír bevonatú gipszkarton (12,5 mm-es vastagság)
Faforgácslap válaszfal (12 mm-es vastagság, melamin, papír vagy textil bevonattal)
Melamin vagy laminált 12 mm-es válaszfal
Szigetelés ásványgyapot szigetelölemezzel (vastagsága 45 mm)

 ÜVEGEZÉS:
Központosított szimpla üveg (4-30 mm-es üvegvastagságig)
Falsíkban elhelyezett szimpla üveg reluxával vagy reluxa nélkül (4-8,8 mm üvegvastagságig)
Falsíkban elhelyezett dupla üveg reluxával vagy reluxa nélkül (4-8,8 mm üvegvastagságig)
Üvegezés a teljes magasságban, csak a felsö panelen, félmagas illetve félmagas plusz tömör felsö panelenes módon lehet.

 AJTÓ TÍPUSOK:
-Az ajtókeretek anódizált vagy porfestett alumíniumból készülnek, gyárilag elöfúrt, összeszerelésre kész állapotban,
rozsdamentes acélból készült kötöelemekkel (anódizált és porfestett).

- Fa ajtók (40 mm vastag), felülete lehet elöfestett, laminált vagy burkolt.

- Üveges ajtók (anódizált vagy porfestett alumínium):
 felszerelhetö müanyag kilinccsel, egyszerü kulccsal vagy európai zárszerkezettel
 felszerelhetö színezett vagy alumínium kilinccsel 

- A tisztaüveg ajtók, alumínium kerettel, kettös függesztéssel és tömítéssel kerülnek kivitelezésre (az ajtó nem
 szerelvényezett).

 VEZETÉKEK ELHELYEZÉSE:
- Lehetöség van a panelek között elektromos vezetékek, telefonhálózat és más egyéb kábelek rejtett elvezetésére.
- Lehetöség nyílik vízszintes és függöleges kábelcsatorna-profilokban elektromos aljatok, kapcsolók, stb.elhelyezésére.

 BERENDEZÉSEK:
- Lehetöséget kínál tároló részek kialakítása, valamint függeszthetö szekrények elhelyezésére is alkalmas.
- Polcok és szekrények rögzíthetök a falakra.

nium:
 Alumínium ajtókeret tömör, üvegezett elemekhez és ajtókhoz
 Központosított szimpla üveg
 Szimpla üvegezés omega rögítövel
 Dupla üvegezés omega rögzítövel - reluxával felszerelve
 1220 mm modul
 Általános magasság (2500 -3000 mm-ig)
 Maximális magasság általános oszlopnál 4500 mm (lehetöség van 5900 mm-re is).

Clipsolpac "magasba emelt válaszfal").

C.E.R.F.F. N° C 207 certificate
HANGSZIGETELÉS:

FÉNYESSÉG: M1 vinyl bevonat a gipszkartonon
TÜZÁLLÓSÁG: PF (lángkésleltetés) 1/2 óra    CTICM N° 93 V 260

Clips elválasztófal- 11

2 gipszkarton 12.5 mm vtg.
ajtó egység üvegfal dupla üvegezéssel (5+8 mm) 
2 x12 mm flax típusú panel
dupla válaszfal 160 mm-es verzió
(2 gipszkarton 12.5 mm vtg.)

R: 43 dBA
R: 32 dBA
R: 39 dBA
R: 40 dBA
R: 56 dBA

RW: 45 dB
RW: 34 dB
RW: 40 dB
RW: 42 dB
RW: 57 dB

P.V. - CSTB N° 19832
P.V. - CSTB N° 19832
Tesztelés alatt
P.V. - CSTB N° 30515/2
P.V. - CSTB N° 30515/3

CLIPSOPLAC: TECHNIKAI JELLEMZÖKCLIPSOPLAC: TECHNIKAI JELLEMZÖK

Általános információkÁltalános információk

Alternatív megoldások alumínium oszloppalAlternatív megoldások alumínium oszloppal
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 A váz tömör elemekkel, fa oszlopokkal, alu-omega takaróléccel és takarócsíkkal
 Üveg és ajtó elemeknél alumínium oszlop
 Modul 1211-1205 mm-ig
 Általános magasság 2500-3000 mm-ig

HANGSZIGETELÉS: 41 dBA            CSTB N° 15044
FÉNYESSÉG: M1 vinyl bevonatú gipszkarton
TÜZÁLLÓSÁG: CF/PF 1 óra      CSTB N°7611071

 PF 1/2 óra        CTICM N° 93 V 260/94

Megjegyzés:
A vízszintes profilok, mennyezeti-, padlóprofilok mindig 4 m-es méretben kerülnek leszállításra.
A függöleges profilokat 35-70 mm-es ráhagyással vágjuk le, ezzel biztosítva a helyszínhez való pontos illeszkedést.
Csak az alábbi profilokat vágjuk pontos méretre: ajtó keretek, vízszintes profilok(az üveg modulhoz), és a vízszintes
üveg profilokat. A függöleges üveg profilok pontos méretre vágását csak a félig üvegezett, tömör felsö panellel 
kivitelezett moduloknál végezzük.
Az utolsó tömör és üveges modult sosem vágjuk pontos méretre.
A rögzített alacsony válaszfalakra (1500-2000 mm-ig) sajátos technológia vonatkozik, akárcsak a sík takaróléccel
ref. 858. készülö válaszfalakra.

CLIPSOPLAC: TECHNIKAI JELLEMZÖKCLIPSOPLAC: TECHNIKAI JELLEMZÖK

Alternatív megoldások fa oszloppalAlternatív megoldások fa oszloppal
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 A hivatalos szabályokat az AFAQ alkotta, az elmozdítható fémvázas válaszfalak gyártására és összeállítására.

 A szerviz magában foglalja a teljes láncot a beszerzéstöl a válaszfalak beszerelésig, különösen az egyéb munkálatokat,
profilok felszerelés, mennyezet, padló, stb.

 A kivitelezést a gyártó elöírásai szerint kell elvégezni.

 79 MM VASTAG FALSZERKEZET:

- 6060 T5 minöségü anódizált vagy (1) epoxy porral bevont alumínium profil, a gyártó színeiben választható.
A belsö oszlop fából is készülhet.

- A sarok oszlop lekerekített, négyzetes oszlop 3-as illesztéshez vagy változtatható szögü válaszfalhoz alakítható ki.

- Szivacstömítés, amely a vízhatlanságot biztosítja a váznak (padló, falak, mennyezet).

- Merevítö acél belsö keresztgerendával.

 TAKARÓLÉC:

- A válaszfaloszlopok általános borítása:
* Csavarozott omega PVC csíkokkal (a gyártó színeiben)

VAGY (1)          * Elöfúrt omega PVC csíkokkal polcok és kisebb szekrények felszereléséhez
VAGY (1)          * Bepattintós takaróléc
VAGY (1)          * Sík takaróléc ("teljesen"sík falhoz).

Megjegyzés - A takarócsíkok lehetnek színezett, PVC vagy alumínium anyagúak

 TÖMÖR VÁLASZFAL: (79 mm vastag, 1220 vagy 920 mm modul):

- 2 x 12,5 mm vastag gipszkarton és 45 mm ásványgyapot szigeteléssel,  melaminnal vagy dekor papírral
bevonat (igény szerint), (M1 fényesség, 43 dbA zajcsökkentés). 
Maximális magasság: 4,5 m.

VAGY (1)  - 2 x 12,5 mm vastag gipszkarton cellulózrosttal megerösítve és 45 mm ásványgyapot szigeteléssel, 
melaminnal vagy dekor papírral bevonat, igény szerint (M0 fényesség, 45 dbA zajcsökkentés).
Maximális magasság: 4,5 m.

VAGY (1)  - 2 x 12 mm vastag melamin vagy laminált faforgácslappal, színválaszték a gyártó színei szerint (M2 
vagy M3 fényesség M1 lehetséges, 45 mm vastag ásványgyapot szigetelés, 40 dbA zajcsökkentés).
Maximális magasság: 4,5 m.

VAGY (1)  - 2 x 12 mm vastag faforgácslap (minimum sürüség 600 kg/m2), 45 mm vastag ásványgyapot szigetelés,
 melaminnal vagy dekor papírral bevonva, igény szerint, (40 dbA zajcsökkentés).
Maximális magasság: 4,5 m.

Minden esetben kábelezési lehetöség a két falpanel között normál- és gyengeáram).
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CLIPSOPLAC: JELLEGZETES MUNKAFELTÉTELEKCLIPSOPLAC: JELLEGZETES MUNKAFELTÉTELEK
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MEGJEGYZÉS::

- A helyiségben…………………….., a tüzellenállóságot tökéletesíteni kell 1/2 óra kategóriájúra az acél merevítökkel.

- A helyiségben ………………………, a tüzellenállóságot tökéletesíteni kell 1 óra kategóriájúra tüzveszélyes 
gipszkartonnál, közetgyapot 145 kg/m3, faoszlop, acél merevítö, tüzveszélyes hab a széleken (maximális magasság 3 m)

- A helyiségben ……………………….., a zajcsökkentést tökéletesíteni kell 56 dbA szintre a 3 közetgyapot vastagságú
dupla CLIPSOPLAC válaszfallal, melaminnel bevont gipszkartonnal - általános vastagság 160 mm.

- A helyiségben ……………………….., a magasságnak 4,5 és 6 mm közöttinek kell lennie, a váz merevségéért.

 ÜVEGES VÁLASZFAL:

- Középontosított szimpla üvegezés, vastagság ……………….
vagy(1)  - Középontosított monoblok üvegezés, vastagság ……………….
vagy(1)  - Falsíkban elhelyezett szimpla üvegezés, vastagság ………………. egyik oldalon sík
vagy(1)  - Falsíkban elhelyezett dupla üvegezés(egyik fele: 5 mm vastag üveg, másik fele 8 mm vastag üveg = 39 dbA 

- A helyiségekben ………………………., a reluxa a két üveg között helyezkedik el.
- A helyiségek ………………, rétegelt üveggel felszereltek …………. vastag vagy edzett üveg …………. vastag
(lehetöség szerint 30 mm-ig egységesítsük az üvegezést a két üveg között gumival).

 TARTOZÉKOK:

- Minden tartozékot, az L alakú profilt, sarok vagy szélsö profilt, felsö profilt az alacsony válaszfalakhoz, a takarólécet,
az üvegsíneket, az ajtókereteket stb. a jelenlévö tétel adja.

- A helyiségekben …………………………, a válaszfalakat kábel oszloppal és kábelcsatornával (3 rekeszes) lehetne 
felszerelni.

- A helyiségekben ……………………….., a falburkolathoz és/vagy a válaszfalhoz speciálisan kialakított kábelcsatorna
és kábeldoboz kapcsolódhat, helyettesítve a mennyezeti profilt. Egy 79 x 210-es profil az egyik oldalon, burkolattal, amely
magában fogadja a speciális elektronikai szerelvényeket. Ezek látják el az elektronikai tételeket. A szerelvények
beállításának elösegítésére, az apró részeket üzemünkben elövágtuk.

- A helyiségekben …………………., vízszintes és függöleges elektromos oszlopokat tudunk elhelyezni, az igényeknek
megfelelöen.

- A helyiségekben …………………., az általános felsö (mennyezeti) profil egy speciális profillal helyettesítjük, mely
lehetövé teszi képek felakasztását.

 FALBURKOLATOK:

Ahhoz hogy minden helyiséghez illeszkedjen, a külsö falburkolatot, belsö falburkolatot, oszlopokat, stb. CLIPSOPLAC 
válaszfallal készítünk minden felszerelést, ablak és ajtó egységet.

CLIPSOPLAC: JELLEGZETES MUNKAFELTÉTELEKCLIPSOPLAC: JELLEGZETES MUNKAFELTÉTELEK

 zajcsökkentés).
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 AJTÓK:

- Az ajtókeret anódizált vagy porszórt alumínium, színei megegyeznek a válaszfal színeivel, vízhatlan gumitömítéssel
ellátott, rugalmas rozsdamentes acéllemez rögzítéssel. A sarokpántok anódizált vagy porszórt alumíniumból készülnek.

Tömör ajtószárny:
- 40 mm vastag ajtószárny perforált vagy tömör lapból, alapozott, laminált vagy festett (lakkozott) kivitelben (1),
biztonsági európai zárral mesterkulccsal vagy nélkül (1).
- Nylon vagy alumínium kilincs, különbözö színekben.........

VAGY (1) Üveges ajtószárny:
- 40 mm vastag ajtószárny perforált vagy tömör lapból, alapozott,  laminált vagy festett (lakkozott) 
kivitelben ……… (1) 400 x 1400 mm-es áttekintö nyílással, alumínium kerettel szimpla vagy dupla 
üvegezéshez rolóval vagy roló nélkül (1) vagy fagerendával (1) vagy szimpla üvegezett vízzáró
tömítéssel, biztonsági európai zárral, mesterkulccsal (1) vagy mesterkulcs nélkül kapható.
- Nylon vagy alumínium kilincs, különbözö színekben.........

VAGY (1) Alumínium ajtószárny: vízszintes osztással (1) vagy anélkül, láblemezzel (1) vagy anélkül.
Biztonsági európai zárral mesterkulccsal vagy mesterkulcs nélkül. 
Nylon vagy alumínium kilincs, különbözö színekben választható

VAGY (1) Tiszta üveg ajtószárny: 8 mm vastag, alumínium kerettel, két sarokpánttal és speciális gumival, 
zárral a közepén.

 TÁROLÓ FALAK:

- Lehetséges tárolórészek kialakítása a válaszfalakkal, vagy megoldható különbözö tárgyak felfüggesztése.

(1) Kiválasztani a megfelelöt.
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Ref. 3543
Acél merevítö

Ref. 2/81
Fél-profil

Az acél merevítö mindig
gipszkartont tart és biztosítja
a megfelelö távolságot az
oszlopok között.

Mindig egy kampós végü akasztót
helyezünk a falra, melyet meghatározott
helyen rögzíthetünk, és vele beállíthatjuk
a kép pontos helyét.

Ref. 81
Mennyezeti / padló profil

Ref. 816

Ref. 812
Kép függesztö profil

Magassági különbségek eltakarására, 
födémmozgás felvételére.

Általánosságban:
-  dupla válaszfal
- olyan válaszfalnál ahol a
profil színe eltérö a két
oldalon

MENNYEZETI PROFILMENNYEZETI PROFIL
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Ref. 891
Kábelcsatorna

(104 mm magas)

Ref. 880
Fél kábelcsatorna
(160 mm magas)

Elektromos kábelcsatorna használható a
padló profil helyettesítéseként (Ref. 81) vagy 
fél-profilnál(Ref. 2/81) vagy a válaszfal alsó
részén, így alkalmas a kábelek diszkrét 
elvezetésére.

(lásd a képeken)

Ref. 883
Kábelcsatorna

(160 mm magas)

ALTERNATIVE VERSIONS - ALTERNATIVE VERSIONS - ALTERNATIVE VERSIONS - ALTERNATIVE VERSIONS - ALTERNATIVE VERSIONS - ALTERNATIVE VERSIONS - ALTERNATIVE VERSIONS 
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Ref. 81
Mennyezeti / padló profil

Ref. 2/81
Fél-profil

Általánosságban:
-  dupla válaszfal
- olyan válaszfalnál ahol a
profil színe eltérö a két
oldalon

PADLÓ PROFILPADLÓ PROFIL
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A CLIPSOPAC válaszfalak összesze-
relésénél sok függöleges profil lehet
az Ön segítségére, ahhoz hogy az Ön
segítségére, ahhoz hogy az Ön
elvárásainak minél több megoldása

1- A 841-es referencia számú oszlop
oldja meg az üveges modul tömörfalas
modulba történö beépítését, keret
módosítás nélkül.

2- Mind a fa (Ref. 6044), mind az alu-
mínium (Ref. 83) oszlopnál egyszerüen
megoldható az üveg vagy az ajtó modul
elhelyezése, olcsóbb összeszerelési
variációval.

Ref. 841
Nyers alumínium oszlop 

vagy merevítö

Ref. 83
Oszlop vagy közbensö merevítö

Ref. 6044
Keményfa oszlop
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legyen:
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Ref. 87
3-as sarokprofil

Ref. 872
Lekerekített sarokprofil

Ref. 845/846
90° és 180° közötti falkapcsolat

Ref. 845/846
Változtatható sarokprofil

Ref. 845/846
Változtatható sarokprofil

Ref. 845/846
2-3 és 4-es falkapcsolat
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Változtatható sarokoszlopokVáltoztatható sarokoszlopok

2-es  sarokoszlopok2-es  sarokoszlopok

3-as  sarokoszlopok3-as  sarokoszlopok
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Minden profil, melyre hivatkoztunk a vezeték elhelyezés fejezetben használható 
függölegesen is.

Ref. 847
Falsarok oszlop

Ref. 847
Íves indulóoszlop
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Kábeloszlopok és kábelcsatornákKábeloszlopok és kábelcsatornák
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Ref. 86
PVC takarócsík

Ref. 89
Alu takarócsík

Ahhoz, hogy eleget tegyünk a technikai és esztétikai követelményeknek, négyféle takaróléc profil "pattintható" vagy
csavarozható a falpanelek rögzítésére.

 A 85. ref. számú omega profil, a RAL skála szerinti színekben érhetö el, PVC takarócsíkkal meleg
és barátságos hangulatot ér el az anyagok és színek harmóniájával.

 A 854. ref. számú elöfúrt takaróléc speciálisan polcok felakasztására hozták létre illetve tároló 
rendszerek kialakítására a válaszfalon.

 A 856. ref. számú bepattintós takaróléc sima, homogén felülettel, mivel a nem tagolják takarócsíkok.

 A "teljesen" sík takarólécet (Ref. 858) melamin bevonatú laborfalakhoz ajánljuk. Ezzel a megoldással 
szinte teljesen sík felületet kapunk, ennél fogva csökken a porlerakódás.

Ref. 85
Alu omega



Ref. 854
Elöfúrt takaróléc



lásd a következö oldalon ...

Ref. 856
Bepattintós takaróléc



Ref. 858
Sík takaróléc
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Az elöfúrt takarócsík egy speciális alumínium profil, amihez
felcsíptethetö vagy felcsavarozható függöleges oszlop, amely
szekrények, polcok vagy bármi más felfüggesztésére 
alkalmassá teszi a falat.

Az összeszerelést követöen a megmaradó részeket 
kétféleképpen kezelhetjük:
- PVC takarócsík(Ref. 86), CLIPS RAL skála szerinti 

színekben
- Alu takarócsík(Ref. 89.), porfestett, RAL skála szerint

Ref. 86
PVC takarócsík

Ref. 89
Alu takarócsík

Ref. 854
Elöfúrt takarócsík polcok, 
szekrények mágnestáblák
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Tömör válaszfal felülvilágítóval Félig üvegezett válaszfal, tömör 
felsö panellel

Félig üvegezett válaszfal (tömör 
mellvéd panel)

Teljes magasságban üvegezett fal Teljes magasságban üvegezett fal, 
vízszintes osztással

Falsíkban elhelyezett üvegezés 
(alu oszlop ref. 841)

Dupla üvegezés
(alu oszlop ref. 841)

Központosított üvegezés

Ref. 841

Ref. 83

ÜVEGES MODULOKÜVEGES MODULOK
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Üveges modulok különbözö típusaiÜveges modulok különbözö típusai

Különbözö üvegelhelyezési módokKülönbözö üvegelhelyezési módok
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KÖZPONTOSÍTOTT
ÜVEGEZÉS

Alu keretbe szerelve (Ref. 841)

KÖZPONTOSÍTOTT
ÜVEGEZÉS

Alu keretbe szerelve (Ref. 83)

ÜVEGES MODULOK - KÖZPONTOSÍTOTT ÜVEGEZÉSÜVEGES MODULOK - KÖZPONTOSÍTOTT ÜVEGEZÉS
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Ref. 18 (x2)

4-10 mm-es üveghez

Ref. 9022 (x2)

10-17 mm-es üveghez

Ref. 19 (x2)

24-30 mm-es üveghez

Ref. 9022 (x1) + 19 (x1)

18-23 mm üveghez

G 080 G 064

Tömítések:

Ref. 108 Ref. 109Ref. 110

A PVC üvegrögzítök profil beépített 
tömítéssel vannak ellátva.

Ref.108 (x2)  5 - 9 mm üveghez
Ref.108 + 110  12 - 15 mm üveghez
Ref.108 + 109  15 - 18 mm üveghez
Ref.110 (x2)  19 - 22 mm üveghez
Ref.109 + 110  22 - 25 mm üveghez
Ref. 109 (x2)  25 - 28 mm üveghez

ÜVEGES MODULOK - KÖZPONTOSÍTOTT ÜVEGEZÉSÜVEGES MODULOK - KÖZPONTOSÍTOTT ÜVEGEZÉS

Alumínium üvegrögzítökAlumínium üvegrögzítök

PVC üvegrögzítökPVC üvegrögzítök
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Alumínium üvegtávtartó profil, Ref. 13
4-8,8 mm-es üveghez

G4

A tömítések három különbözö típusa 
kapható 4-8,8 mm-es üvegvastagsághoz:

G4 - G6 - G8.

FALSÍKBAN ELHELYEZETT

Alu kerettel összeszerelve

ÜVEGES MODULOK - FALSÍKBAN ELHELYEZETT ÜVEGEZÉSÜVEGES MODULOK - FALSÍKBAN ELHELYEZETT ÜVEGEZÉS

ÜVEGEZÉS

(Ref. 841)

Clips elválasztófal- 26

G6 G8
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Alumínium üvegtávtartó profil, Ref. 14
4-8,8 mm-es üveghez

PVC üvegtávtartó profil, Ref. 11
4-8,8 mm-es üveghez

DUPLA ÜVEGEZÉS

Alu kerettel összeszerelve 
(Ref. 841)

Clips elválasztófal- 27

ÜVEGES MODULOK - DUPLA ÜVEGEZÉSÜVEGES MODULOK - DUPLA ÜVEGEZÉS

A tömítések három különbözö típusa 
kapható 4-8,8 mm-es üvegvastagsághoz:

G4 - G6 - G8.

G4 G6 G8
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RELUXA TÍPUSA

Beépített reluxa:
- 25 mm lapkák
- állítás csak a tekerö gombbal

Alkalmazott reluxa:
- 25 mm vagy 15 mm lapkák
- állítás kezelö pálcával
- felhúzás zsinorral

Alkalmazott reluxa:
- 15 - 25 mm léc
- állítás és felhúzás fogantyúval

A reluxa beszerelésével meleg és komfortos hangulatot adhat irodájának.
A dupla üvegezésü modul reluxás változata megvédi Önt a külsö fénytöl, 
mindemellett biztosítja Önnek a privát zónát.

ÜVEGEZÉS
TÍPUSA

Dupla üvegezés

Egyrétegü üveg
(falsíkban) vagy
központosított

üveggel

PVC profil Ref. 15
reluxa kialakításához

dupla üvegezésnél

ÜVEGES MODULOK - RELUXAÜVEGES MODULOK - RELUXA
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Elektromos oszlop, Ref. 879 (170 mm széles, 78 mm mély)

Az elektromos oszlop a falra és a válaszfalra is erösíthetö
akár függölegesen, akár vízszintesen. Alkatrész párokból
áll, 8 oldala van, teljesen összeilleszthetö a válaszfallal
(vagy akár a szoba közepére is szerelhetö). Minden oszlop
két fél-oszlopból áll, "MOSAIC" 45X45-tel szerelvényezhetö,
a központi oszlop és a két extra oszlop vezethet normál és
gyenge áramot, külön-külön is egymástól.

VEZETÉKHÁLÓZAT - KÁBELCSATORNÁN ÉS OSZLOPOKVEZETÉKHÁLÓZAT - KÁBELCSATORNÁN ÉS OSZLOPOK
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"Folyosós" és átlós válaszfalaknál, teljes magasságban üvegezett válaszfalnál az elektromos
hálózat kialakítása az elektromos aljzaton és a függöleges oszlopon keresztül történik.
Mindkettöben elhelyezhetöek az elektromos szerelvények, kapcsolók, dugaljzatok, stb.

Mindegyik elrendezési alternatíva müködtethetö a használó követelményei szerint.

A kábelek elvezetése a válaszfal alsó részében:
 Kábel csatornában ref. 891 (104 mm magas)
 Kábel csatornában ref. 883 (160 mm magas)

B függöleges kábelek elvezetése:
 Kábel oszlopban ref. 889 (116 mm széles)

C vízszintes kábelek elvezetése mellvéd magasságban:
 Kábel oszlopban ref. 889 (116 mm széles)
 Fél kábelcsatornában ref. 880 (160 mm magas)

D függöleges vagy vízszintes hálózat a válaszfalon belül.

E kábelek elvezetése a válaszfal alsó részében:
Fél kábelcsatornában ref. 880 (160 mm magas)

F Kábelek elvezetése függ. osztás magasságában:
Fél kábelcsatornában ref. 880 (160 mm magas)

Az iroda elektromos hálózatának kialakításához vagy a változatos környezet kiépítéséhez a
CLIPSOPLAC válaszfal speciális profilok beszerelési lehetöségét adja. Ezek a cellás
profilokat (mozgatható fedölemezzel) a válaszfalba építhetöek. Így tesznek eleget az
elektronikai és számítógépes követelményeknek, miközben a válaszfal fizikai minöségét védi.
Két kialakítást különíthetünk el, bár ezek kiegészítik egymást:

 Speciális profilok a kábelek elvezetésére, melyek lehetövé teszik a késöbbi 
vezetékek elhelyezését.

 A profilban a szerelvények egyszerüen elhelyezhetök, cserélhetök .

A

B C

A

F

E

C

D

D

KÁBELEK ELVEZETÉSE VÁLASZFALBAN

DUPLA VÁLASZFALAKBAN

VEZETÉKHÁLÓZAT ELOSZTÁSA ÉS ELEKTROMOS OSZLOPOKVEZETÉKHÁLÓZAT ELOSZTÁSA ÉS ELEKTROMOS OSZLOPOK
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A 880-as referenciaszámú (160 mm
magas) fél-kábelcsatorna dupla
válaszfalba építve hordozza a 883-as
ref. számú kábelcsatorna minden
lehetöségét. Egyszerü megjelenésü,
mélyebb.
MOSAIC 45x45 szerelvény
illeszthetö hozzá, kiugró rész nélkül
végleges beszereléssel. Kábelek
elvezetését és egyik oldalra
illeszthetö szerelvények elhelyezését
biztosítja. Ellentétben a kábel
oszloppal, nincs bemeneti lehetöség
a másik oldalon.

A 889-es referenciaszámú kábel oszlop
(116 mm széles) elhelyezhetö:
- 4 fél Alu-omegával színes takarócsíkokkal
- 4 fél elöfúrt-takaróléc, színes takarócsíkokkal
- 4 bepattintós takaróléccel

Különbözö módon kialakítható a Clips skála és
a megrendelö kívánságai szerint. A szerelvények 
csak az egyik oldalára illeszthetöek, így azok csak 
minimálisan törik meg a fal síkját. Akkor ajánlott,
ha a válaszfal mindkét oldalán szükség van kábelek 
elhelyezésére, viszont csak az egyik oldalon
kellenek szerelvények (kapcsolók, konnektor, 
stb.). A függöleges oszlop kapcsolatot ad a padló
és mennyezet között, amely lehetövé teszi a 
vezetékek továbbítását a szintek között.

A 891-es referenciaszámú kábelcsatorna
(104 mm magas) két szeparált részben teszi
lehetövé az elektromos hálózat elosztását a
válaszfal mindkét oldalán. Továbbá 
MOSAIC 45x45 szerelvény elhelyezhetö az 
alumínium fedölemezen. Ez a profil ajánlott, 
ha a válaszfal mindkét oldalán vannak 
elektromos szerelvények.

A 883-as referenciaszámú
kábelcsatorna (160 mm magas)
lehetövé tesz normál- és gyengeáram
hálózatot a válaszfal mindkét oldalán.
PVC osztóelemek lehetövé teszik 
több mint 7 különbözö kábelköteg 
szétcsoportosítását, a levehetö fedölap
könnyü kezelhetöséget biztosít.
A MOSAIC szerelvények beszerelése
az alumínium fedölemezen lehetövé
teszik, hogy ne keresztezze a kábelek
elvezetését. Akkor ajánlott, ha a 
válaszfal mindkét oldalához
szeretnének illeszteni valamit.

 Ref. 891  Ref. 883

 Ref. 889  Ref. 880
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Elektromos kapcsolódoboz ref. 881
(210 mm magas):

Általában a fal felsö szekciójába szerelik
be, takaró- és védöburkolattal, elektromos 
kapcsolóknak, mint egy csatorna:

* biztonságtechnika, világítás, elektromos
 foglalat, fütésrendszer , …

Ez az "kapcsolódoboz" rendszer lehetövé
teszi különbözö energiaforrások elosztását
egyik helyiségböl a másikba a felmerülö 
igények szerint.

VEZETÉKHÁLÓZAT - ELEKTROMOS KAPCSOLÓDOBOZVEZETÉKHÁLÓZAT - ELEKTROMOS KAPCSOLÓDOBOZ
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A Clipsoplac válaszfal lehetövé teszi különbözö típusú 
ajtók beszerelését, amely tökéletesen illeszkedik az Ön
elképzeléseihez:

- elöfestett fa ajtó, laminált vagy faborítású,
- ajtó látható kerettel vagy látható keret nélkül,
- alumínium keretes ajtó,
- lengöajtó,
- tolóajtó.

Azért, hogy eleget tegyünk az Ön technikai igényeinek,
két típusú ajtótokot kínálunk, amelyek speciális 
kialakításukkal biztosítják a legnagyobb komfortot.

Epoxy-gyanta porral festett RAL színskála szerinti színekben, két ajtótok típussal:

Ref. 741 Ref.9010

A 741-es ajtótok zsanérokkal
felszerelt és rozsdamentes

acél szerkezet teszi lehetövé
a jobbos vagy balos nyitást.

A 9010/9012 ajtótok
felszerelhetö zsanérokkal,

illetve megfordítható nyitó
szerkezettel, így oldja meg
az ajtó jobbra vagy balra

Két típusát különböztetjük meg a tok beszerelésnek, melybe különbözö típusú ajtók szerelhetök:
fa ajtó, alumínium keretes ajtó, üveges és akár teljes üvegezésü modell is (zsanérokkal és
speciális tömítéssel felszerelt, a "teljes üveg" nem felszerelt).

1°  AJTÓTOK:
2 oszlop és a szemöldök illesztése gér vágással.

Két függöleges profil és egy vízszintes keret az ajtó 
magasságában.

2°  VÁZ OSZLOP:
2 oszlop teljes falmagasságban és egy egyenes vágás.

Két függöleges oszlop beszerelése a teljes falmagasságban,
teljes magasságú ajtóval, felsö panellel (csak fa vagy teljes
üvegajtókhoz).
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AJTÓKAJTÓK

nyitási kérdését.
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A nyers ajtólap lehet tömör vagy könnyített kialakítású, elérhetö
különbözö típusokban (ablakkal vagy teli kialakításban), elöfestett,
laminált vagy faburkolatú. Gyárilag készre összeállítva, zárral 
ellátva.

Általános méretek:
630 - 730 - 830 - 930 - 1030 (sima fóliás verzióban)

Biztonsági bevésett  zár
(négyzetes zárrendszer)
vagy

Biztonsági zár
vagy

bevésett zár (kulccsal 
zárható rendszer)

bevésett zár 
Európai cilinderhez
vagy

400 x 1400 ÁTTEKINTÖ ABLAK

vízzáró tömítés + biztonsági üvegüvegsín trópusi fávalalumínium keret szimpla üvegezéshez

alumínium keret dupla üvegezéshez

AJTÓK - FA AJTÓAJTÓK - FA AJTÓ
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Alumínium cellás profilból készül (anódizált vagy porfestett), mindkettö gyárilag összeszerelve 
függöleges osztással vagy osztás nélkül, készülhet szimpla vagy dupla üvegböl (reluxa
beépítésével is). Teliajtó esetén két 12 mm-es melamin panelböl vagy két vinil borítású lemezböl 
készülhet az Ön elképzelése szerint, illetve a válaszfalnak megfelelöen.

Általános méretek:
627 - 727 - 827 - 927 - 1027 (egyszárnyú)

1254 - 1454 - 1654 - 1854 - 2054 ((kétszárnyú)

ajtó teljes 
üvegezéssel

osztott üvegajtó félig üvegezett teli ajtó duplaüvegezésü
teljes ajtó

félig üvegezett
(duplaüvegezésü)

függöleges osztással
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Egyrétegü üvegezés Höszigetelö üvegezés Infill panels

Ref. 4208 (x2)
üvegpanelhez

(4 - 10 mm)
Ref. 4208 + Ref. 4205
üvegpanelhez
(11 - 18 mm)

Ref. 4205 (x2)
üvegpanelhez
(20 - 26 mm)

Ref. 6200 (x2)
üvegpanelhez
(5 to 6.8 mm)

G 080 G 064

Tömítések:

Szivacs 10 x 8
vagy 10 x 5

Ref. 6240
Dupla üvegezés

AJTÓK - ALUMÍNIUM AJTÓKERETAJTÓK - ALUMÍNIUM AJTÓKERET

Különbözö típusú ajtókKülönbözö típusú ajtók

Különbözö típusú ajtókKülönbözö típusú ajtók

ajtó
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Mind a fa, mind az alumínium keretes ajtók egy fedölemezzel takart alumínium
csúsztató rendszer segítségével müködnek, mely a csendes nyitást teszi is eredményezi.
Az összharmónia érdekében a válaszfal kialakításával megegyezö.

Lehet szimpla vagy dupla ajtó, fa vagy alumínium keretes. Minimum 3 rugóspáttal
kialakításra, mindkét oldalon védökorláttal felszerelt.

EGYÉB AJTÓTÍPUSOKEGYÉB AJTÓTÍPUSOK

TolóajtókTolóajtók

LengöajtóLengöajtó
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A Clipsoplac A.F. válaszfal különbözik a sima Clipoplac válaszfaltól a csökkentett vastagságú
sík takaróléccel (Ref. 858). "Tiszta szobákban" megfelelö környezetet biztosít a melamin
bevonatnak köszönhetöen (pl. Franciaországban a tisztaság különbözö típusainak megfelelöen
lehetnek fehér vagy szürke szobák).

Üveges modul esetén az üvegezés mindig eltolt (mint szimpla vagy dupla üvegezés) és tömítés
nélkül beállított.

Az ajtók laminált ajtólapból készülnek, burkolt kerettel és megfordítható kerettel, ref. 9010/9012.

Ref. 858
Flush cover plate
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CLIPSOPLAC A. F.CLIPSOPLAC A. F.
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A "magasba emelt válaszfal" ugyanolyan technikai megjelenésü válaszfal, mint a sima
79 mm-es Clipsoplac fal, a lehetöségek teljes skálájával: sarokprofillal, az üvegezés és
az ajtók minden típusával, stb.
A 850 + 851-es referenciaszámú oszlopok használatával az egész keretezés még merevebbé
 válik, így megoldható az 5900 mm magas válaszfal felépítése is.

A 102 mm széles cellás szerkezetü kialakítás, a 850-es ref. számú
oszlop dupla omegával (ref. 851) felszerelve elég merev ahhoz,
ahhoz, hogy 5,9 méteres magasságba szereljük a válaszfalat.
79 mm széles, megegyezik a többi Clipsoplac profillal, teljesen
beintegrálható az általános rendszerbe.

Ref. 850
Nyers alu oszlop

Ref. 851
Dupla omega



CLIPSOPLAC "MAGASBA EMELT VÁLASZFAL"CLIPSOPLAC "MAGASBA EMELT VÁLASZFAL"
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Ez az alacsony válaszfal megoldhatóvá teszi, hogy egy helységben több teret alakítsunk ki, 
munkaterületet, tárolóhelyet. A falmagasság 1500 és 2100 mm között változhat. A stabilitást
növeléséért a függöleges modulokat talplemezzel rögzítik a padlóhoz. Az elegáns megjelenés 
biztosítására az oszlopok felsö nyílását takaróelemmel zárjuk le.

Merevítés a 841-es ref.
számú alu oszloppal,
1500 - 1700 mm-es
falmagasságnál.

Egy speciális acél oszlop
kapcsolódik a válaszfalhoz,
melyet a padlóhoz rögzítenek
(1700-2100 mm).

Ref. 87-00
Oszlopfedö

Ref. 872-00
Oszlopfedö

Ref. 84-79-00
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CLIPSOPLAC PARAVÁNFALCLIPSOPLAC PARAVÁNFAL
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Zajcsökkentési index
Rw: 57dB

Kimutatási beszámoló No°o 30515/3

A dupla válaszfal lehetövé teszi, hogy többé ne aggódjunk a felmerülö zajproblémák miatt:
arra az esetre, ha egy zajosabb légteret (üzlet, társalgó) szeretnénk elkülöníteni egy
csendesebb követelményeket kívánó irodával.

Mindez két elkülönülö keretböl, két külsö falpanelböl és 3 réteg 45 mm vastagságú 
ásványgyapot szigetelésböl áll.

Ahhoz, hogy a válaszfal megörizze ezt a zajcsökkentö képességét, két ajtó beszerelése 
tanácsos.

FÜGGÖLEGES METSZET

VÍZSZINTES METSZET

CLIPSOPLAC DUPLA VÁLASZFALCLIPSOPLAC DUPLA VÁLASZFAL
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Bármilyen rendszerü (841 ref. alumínium vagy 6044 ref. fa oszlop) tömör válaszfalra
1/2 órás tüzállóság garantálható (stabilitás - sértetlenség).
Egy U acél erösítö sínt kell elhelyezni a mennyezeti profilba. A többi elem általános.

Tipikus válaszfalrendszerrel 1 órás tüzállóság.

A válaszfalhoz szükségesek:
- tüzálló tömítés az összes falcsatlakozásnál
- U acél a mennyezeti profilban
- tüzálló gipszkarton lap, vinyl bevonattal
- tüzálló szigetelöanyag

1 vagy 1/2 órás tüzállóságú ajtók építhetök a válaszfalba.

U acél sín
tüzálló

tömítö szalag

tüzálló tömítö
szalag

tüzálló tömítö szalag

Clipsoplac válaszfal - 1 órás tüzállóság
Fa oszloppal

Teszt Nr  86.23779 (CSTB)

U acél
sín

standard szivacs

tüzálló tömítö szalag

Alumínium oszloppal:      Teszt NR 93-V-260 CTICM
Meghosszabbítás 99/2
Javítás 98/1

Fa oszloppal:                    Teszt NR 93-V-260 CTICM
Meghosszabbítás 94/1
Meghosszabbítás 99/2
Javítás 98/1

tüzálló tömítö
szalag
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CLIPSOPLAC TÜZÁLLÓ VÁLASZFALCLIPSOPLAC TÜZÁLLÓ VÁLASZFAL

1/2 órás tüzállóság1/2 órás tüzállóság

1 órás tüzállóság1 órás tüzállóság

- 6044-es ref. számú fa oszlop
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Clipsoplac falburkolattal a már meglévö falaknak egyszerüen tudunk harmonikus megjelenést 
biztosítani, mely így összhangba kerül az újonnan kialakított válaszfalakkal.
Kialakításának elve a fél válaszfal beállításán alapul.

Ref. 880
Fél kábelcsatorna

Ref. 2/81
Fél-profil

CLIPSOPLAC FALBURKOLATCLIPSOPLAC FALBURKOLAT
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A Clipsoplac válaszfal "kulcsos" rendszere lehetövé teszi
további tárolóelemek kialakítását, mint például polcok,
szekrények, beépített szekrények…

A színek és típusok széles választékával rendelkezö 
szekrények ideálisak a válaszfal kiegészítéséhez. A belsö 
elrendezési lehetöségek tökéletesen megoldják a tárolási
problémákat, mindemellett az emberek igényeihez és 

Az elöfúrt takarólemez használatával lehetövé válik polcok
és tárolószekrények felakasztása. A speciális kialakítás
biztosítja az átalakítás lehetöségét, különbözö károsodás
(roncsolás) nélkül. Melamin bevonatú kivitelben két 
magasságban érhetök el, a speciális igényeihez 
alkalmazkodva: 350 vagy 500 mm-es üvegezett vagy

Megerösített konzolok illeszthetök a bútorba, 
amennyiben nagyobb szekrény felakasztására
van szükség.

Szekrény akasztható
a válaszfalra, a merevítö
alá vagy fölé, meröleg-
esen speciális akasztó
segítségével.
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TOVÁBBI ELRENDEZÉSI LEHETÖSÉGEKTOVÁBBI ELRENDEZÉSI LEHETÖSÉGEK

kívánságaihoz igazodnak.

melamin tolóajtóval.
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A szekrény a válaszfalba is építhetö. 900 mm-es vagy 1200 mm-es modulba
alakítható ki, a függöleges keretre szerelve, közepes mélységben (a válaszfal 
mindkét oldalán egyforma helyzetben). Lehet a válaszfal tetejére vagy alsó
részére szerelni, de akár a padlón is megállhat.

TOVÁBBI ELRENDEZÉSI LEHETÖSÉGEKTOVÁBBI ELRENDEZÉSI LEHETÖSÉGEK
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