
VIELE USM 100 VIELE USM 70

Min/Max wysokość 
modułu w mm:

2000 mm – 8000 mm

Min/max szerokość 
modułu w mm

600mm - 1500mm

Grubość elementu 
w mm:

100 mm

2000 mm – 6000 mm

600mm - 1500mm

70 mm

Powierzchnia 
zewnętrzna modułu:

a. płyta laminowana obustronnie (18mm) 
(standard)
b. płyta MDF
c. płyta  z atestem na trudnopalność ( na 
zamówienie)

Okleina zewnętrzna 
modułu:

a. Laminat CPL (standard ) lub HPL  ; b. fornir 
; c. drewno ; d. szkło ; e. tapeta ; f. blacha ; g. 
lustro ; h. powierzchnie perforowane ; i. 
malowane( możliwość pomalowania ścian 
dowolnymi farbami w dowolne wzory) 
(standard );  etc.

Producent np.:
a. Kronopol 
b. Kronospan 
c. Pfleiderer 
d. inny w zależności od zastosowanego materiału

Ciężar modułu: 42-55 kg/m2 - w zależności od dźwiękoszczelności
35-50 kg/m2 - w zależności od 

dźwiękoszczelności

Dźwiękoszczelność:
Rw 40 dB, Rw 42 dB, Rw 45 dB, Rw 48 dB, Rw 50 dB 
Rw 52 dB

Materiał 
dźwiękoszczelny

Wełna mineralna + Folia dźwiękoizolacyjna

Typy parkowania 
modułów / system 

podwieszenia:

a. J– jednopunktowy
b. D– dwupunktowy ( I.baza przy szynie;  II. pojedyncza   baza; III wielokrotna baza; IV z niszą parkującą ) 

TOR: ALUMINIOWY

 

Profile zamykające 
„wpust  - pióro”:

a. Aluminium (standard)
 

Profile ochronne:

a. aluminium* (standard) 
*(widoczne przy zamkniętej ścianie, chronią pionowe 
krawędzie modułu)
b. ABS

a. ABS 
b. aluminium

Drzwi :
a. Jednoskrzydłowe 

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU DRZWI DOWOLNEGO PRODUCENTA
b. Dwuskrzydłowe 

Zamki drzwiowe: Z blokadą skrzydła na czas przesuwu.

Warianty obsługi:

Ręczny (standard): 
- ręczne przesuwanie modułów

- wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniających 
oraz elementu teleskopowego za pomocą  dźwigni 

(otwór dźwigni umieszczony w krawędzi 
modułu)

Ręczny (standard): 
- ręczne przesuwanie modułów

-  wsuwanie i wysuwanie profili uszczelniających 
oraz elementu teleskopowego za pomocą 
korbki  

Siła docisku 
poziomych listew 
uszczelniających

1500 - 3000 N

Siła docisku 
elementu 

teleskopowego
0 -1000 N

Typy modułów: STN, TEL, DR, DR2, STND
Parametry 

dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej:

możliwość zastosowania płyt trudnopalnych b s2 d0

otwór korbki umieszczony 
w krawędzi modułu

Rw 40 dB, Rw 42 dB, Rw 45
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