MiltWood
POŽÁRNÍ DESIGNOVÉ PŘÍČKY

DŘEVĚNÉ DESIGNOVÉ PŘÍČKY

MiltWood – přírodní energie dřeva
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Vpusťte do interiéru přírodu, světlo a luxusní design.

energie přírodního materiálu

Představujeme vám MiltWood, ručně vyráběné

skvělá zvuková izolace

dřevěné rámy se skleněnou výplní, které přináší do

eliminace nerovnosti okolních konstrukcí

interiérového designu a architektury zbrusu nové

široká škála dřevodekorů

příležitosti. S dřevěnými příčkami MiltWood vytvoříte

precizní zpracování

kanceláře, které okouzlí reprezentativním stylem

bez viditelného kotvení

a přitom vysokou praktičností.

certiﬁkace odolnosti
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MiltWood – dřevěný trend v interiéru
První dojem rozhoduje o tom, jak se bude klient v prostoru cítit. Interiér s přírodními materiály
a barvami nabízí útulný a přitom vysoce moderní prožitek.
Dřevěné prosklené příčky proteplí ﬁremní prostory. Dřevo v kombinaci se sklem pozitivně
ovlivňuje důvěryhodnost značky i atmosféru na pracovišti. MiltWood umožní vytvořit interiér
s přidanou hodnotou.
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MiltWood – řada možností a kombinací
Příčky MiltWood vyrábíme ručně a na míru. Proto si můžete vybrat z velkého množství úprav, barev
a designů. Vyrobíme je přesně tak, aby odpovídaly vašim představám i architektonickým záměrům.
S dřevěnými příčkami MiltWood vytvoříte kanceláře, které okouzlí reprezentativním stylem a přitom
vysokou praktičností. Konstrukce vynikají precizním zpracováním, skvělou zvukovou izolací
a odolností proti nárazům. Oceníte také bezchybnou akustiku, snadnou instalaci a výsledný vzhled
bez viditelných spojů.
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Typy dýh

Typy laminátů

Možnost použití různých typů dýhy se speciﬁckou kresbou dřeva

Lamináty kombinují trvanlivost, atraktivní design a stálobarevnost.

umožňuje integrovat dřevěné příčky do téměř jakéhokoliv prostoru

Představují ideální řešení pro vodorovné a svislé povrchy vystavené

a zdůraznit jedinečnost interiéru. Rádi také vyhovíme vašim

střednímu až vysokému zatížení, ale i pro zaoblené prvky. Dekory jsou

individuálním požadavkům na speciﬁkaci dýhy.

dostupné v široké škále produktů.

Jasan

Třešeň americká

Zebrano

Dub evropský

Pinie Aland bílá

Javor Mandal přírodní

Dub Bardolino přírodní

Hickory přírodní

Ořech evropský

Bubingo

Ořech americký

Wenge

Dub Hamilton přírodní

Ořech Dijon přírodní

Robinie Branson
přírodní hnědá

Dub Kendal koňakový

Nabízíme velkou škálu kvalitních dýh pro tyto typy příček:

Nabízíme velkou škálu kvalitních laminátů pro tyto typy příček:

MiltWood 80 G-2, MiltWood 100 G-2, MiltWood 40 G-1

MiltWood 80 G-2, MiltWood 100 G-2, MiltWood 100 G-1,
MiltWood 40 G-1
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Typ dřevěných příček MiltWood 80 G-2

Příčka MiltWood 80 G-2 je dvojitě prosklená přestavitelná
příčka, která je tvořena z:

Řez dveřním křídlem s nadsvětlíkem
a proskleným modulem

Kování, kulatá rozeta

dřevěných a hliníkových obvodových proﬁlů,
systémových dřevěných zárubní,
prosklených, plných a dveřních výplní.

Typ stěny

MiltWood 80 G-2

Výška příčky (max.)

3 000 mm

Tl. prosklené výplně

10, 12 mm

Skladba prosklení

2x10/2x12 mm

Tl. příčky

80 mm

Tl. zárubně

80 mm

Vzduchová neprůzvučnost Rw

34–42 db

Typ skla

ESG10/12

Konstrukce proﬁlu

jádro

povrch

MDF

dýha + hliník

DTD

lamino

Skrytý pant

Technická speciﬁkace
Hlavní rám příček je tvořen dřevěnými proﬁly, do kterých
je po obvodu zapuštěn hliníkový proﬁl a umožňuje vyrovnat
nepřesnost stavebního otvoru. Příčka je vyrobena přesně
na míru podle zaměření a nemusí se upravovat při instalaci.
Hliníkový proﬁl lze nalakovat do libovolného barevného
odstínu, stejně jako úchyty, které ﬁxují sklo v příčce.
Standardní prosklená výplň může být nahrazena i plnou
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výplní, která může plnit funkci instalačního sloupku nebo
akustického panelu.
Dveřní křídlo se osazuje do dřevěné zárubně a lze jej
barevně sjednotit s povrchem dřevěných proﬁlů nebo
lakovat do libovolného odstínu. Dveřní křídlo může být
i celoskleněné.
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Typ dřevěných příček MiltWood 100 G-2

Příčka MiltWood 100 G-2 je dvojitě prosklená přestavitelná
příčka, která je tvořena z:

Řez dveřním křídlem s nadsvětlíkem
a proskleným modulem

Kování, kulatá rozeta

dřevěných a hliníkových obvodových proﬁlů,
systémových dřevěných zárubní,
prosklených, plných a dveřních výplní.

Typ stěny

MiltWood 100 G-2

Výška příčky (max.)

3 000 mm

Tl. prosklené výplně

10, 12 mm

Skladba prosklení

2x10/2x12 mm

Tl. příčky

100 mm

Tl. zárubně

100 mm

Vzduchová neprůzvučnost Rw

38–47 db

Typ skla

ESG10/12
Connex 55.1/55.2
Stratophone 55.1/55.2

Konstrukce proﬁlu

jádro

Napojení instalačního panelu na sklo

povrch

hliník

dýha

hliník

laminát

Technická speciﬁkace
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Hlavní rám příček je tvořen hliníkovými proﬁly o tl. 100 mm,
které jsou potažené dýhou a do kterých jsou vsazena skla.
Při montáži příčky se proﬁly upravují na místě.

Dveřní křídlo se osazuje do hliníkové zárubně o tl. 100 mm
a lze jej lakovat do libovolného odstínu. Dveřní křídlo může
být i celoskleněné.

Standardní prosklená výplň může být nahrazena i plnou
výplní, která může plnit funkci instalačního sloupku nebo
akustického panelu.

Dveřní křídlo lze osadit standardním příslušenstvím jako
je padací lišta, skryté panty, elektromechanický zámek,
mechanický zámek, zavírač atd.
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Typ dřevěných příček MiltWood 100 G-1

Příčka MiltWood 100 G-1 je jedním sklem prosklená
přestavitelná příčka, která je tvořena z:

Řez dveřním a proskleným modulem

Kování, kulatá rozeta

dřevěných a hliníkových obvodových proﬁlů,
systémových dřevěných zárubní,
prosklených, plných a dveřních výplní.

Typ stěny

MiltWood 100 G-1

Výška příčky (max.)

3 000 mm

Tl. prosklené výplně

10, 12 mm

Skladba prosklení

1x10/1x12 mm

Tl. příčky

100 mm

Tl. zárubně

100 mm

Vzduchová neprůzvučnost Rw

31–37 db

Typ skla

ESG10/12
Connex 55.1/55.2
Stratophone 55.1/55.2

Konstrukce proﬁlu

jádro

povrch

DTD

HPL

Napojení instalačního panelu na prosklený modul

Technická speciﬁkace
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Hlavní rám příček je tvořen dřevěnými proﬁly o tl. 100 mm,
do kterých je vsazeno sklo. Spoje mezi skly mohou být
osazeny svislými dřevěnými sloupky. Při montáži příčky se
proﬁly upravují na místě.

Dveřní křídlo se osazuje do dřevěné zárubně a lze jej
barevně sjednotit s povrchem dřevěných proﬁlů nebo
lakovat do libovolného odstínu. Dveřní křídlo může být
i celoskleněné.

Standardní prosklená výplň může být nahrazena i plnou
výplní, která může plnit funkci instalačního sloupku nebo
akustického panelu.

Dveřní křídlo lze osadit standardním příslušenstvím jako
je padací lišta, skryté panty, elektromechanický zámek,
mechanický zámek, zavírač atd.
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Typ dřevěných příček MiltWood 40 G-1

Příčka MiltWood 40 G-1 je jedním sklem prosklená
přestavitelná příčka, která je tvořena z:

Řez dveřním a proskleným modulem

Kování, kulatá rozeta

dřevěných a hliníkových obvodových proﬁlů,
systémových dřevěných zárubní,
prosklených, plných a dveřních výplní.

Typ stěny

MiltWood 40 G-1

Výška příčky (max.)

3 000 mm

Tl. prosklené výplně

10, 12 mm

Skladba prosklení

1x10/1x12 mm

Tl. příčky

40 mm

Tl. zárubně

80 mm

Vzduchová neprůzvučnost Rw

31–37 db

Typ skla

ESG10 / 12
Connex 55.1/55.2
Stratophone 55.1/55.2

Konstrukce proﬁlu

jádro

povrch

MDF

dýha+hliník

DTD

lamino

Napojení zárubně na prosklený modul

Technická speciﬁkace
Hlavní rám příček je tvořen dřevěnými proﬁly o tl. 40 mm,
do kterých je vsazeno sklo. Při montáži příčky se proﬁly
upravují na místě.
Standardní prosklená výplň může být nahrazena i plnou
výplní, která může plnit funkci instalačního sloupku nebo
akustického panelu.
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Dveřní křídlo se osazuje do dřevěné zárubně o tl. 80 mm
a lze jej barevně sjednotit s povrchem dřevěných proﬁlů
nebo lakovat do libovolného odstínu. Dveřní křídlo může být
i celoskleněné.
Dveřní křídlo lze osadit standardním příslušenstvím jako
je padací lišta, skryté panty, elektromechanický zámek,
mechanický zámek, zavírač atd.
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Technické detaily

Typ dřevěných příček MiltWood 40 G-1

Typ dřevěných příček MiltWood 80 G-2

horizontální řez příčkou

vertikální řez proskleným a dveřním modulem

horizontální řez příčkou

vertikální řez proskleným a dveřním modulem

Typ dřevěných příček MiltWood 100 G-2

Stavební připravenost, kotvení a pracovní spára
Kotvení do podlahy

Kotvení do stěn

Kotvení do stropu

Kotvení do ﬁnální podlahy

SDK stěny

dlažba, beton, stěrka, koberec atd.

stěny zaklopeny SDK deskou

Kotvení před ﬁnální podlahou

Zděné stěny

SDK strop
minerální podhled
betonová konstrukce

stěny s ﬁnální omítkou

Betonové prvky
horizontální řez příčkou

stěny s ﬁnální omítkou, lze kotvit
i do betonové konstrukce

vertikální řez proskleným a dveřním modulem

Typ dřevěných příček MiltWood 100 G-1

Zpracování a certiﬁkace
Zpracování

Certiﬁkace

Konstrukce MiltWood vynikají precizním
zpracováním, skvělou zvukovou izolací
a odolností proti nárazům. Oceníte také
bezchybnou akustiku, snadnou instalaci
a výsledný vzhled bez viditelných spojů.
horizontální řez příčkou
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vertikální řez proskleným a dveřním modulem
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