Espero
Mobilní posuvné stěny

www.milt.cz

Variabilní předělení interiérů
Mobilní posuvné stěny ESPERO umožňují variabilní předělení libovolných vnitřních prostor.
Stěny jsou tvořeny prosklenými, plnými nebo částečně prosklenými moduly a mohou být doplněny
dveřními segmenty. Ovládání mobilních stěn je tiché a jednoduché, může být manuální nebo
mechanické. Vzhled stěn (výšku, šířku a použitý dekor) dokážeme plně přizpůsobit přání zákazníka.

2

Espero

Espero

3

Ochrana před hlukem
Mobilní stěny ESPERO splňují vysoké požadavky na neprůzvučnost, dosahují až na hodnoty
58 decibelů při tloušťce modulu 120 mm. Uživatelům vašich prostor poskytnou při předělení
interiéru mobilní stěnou požadované soukromí a ochranu před hlukem. U projektů s vysokými
požadavky na neprůzvučnost provádíme v místě styku příčky a stropních podhledů adekvátní
zvukový přeslech.
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Designové rozdělení prostoru
Mobilní posuvné stěny ESPERO splňují vysoké požadavky na design interiérů. Mobilní stěny vkusně
a funkčně doplní architektonický záměr vašich prostor. Mobilní stěny dodáváme v široké paletě
barev povrchů: pastelové barvy, dekory dřeva, metalické povrchy, přírodní dýha, nebo pískované
sklo. Samozřejmostí je možnost realizace libovolného polepu dle přání zákazníka.
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Široké možnosti využití
Mobilní posuvné stěny ESPERO SONICO umožňují rychle a snadno rozdělit jakýkoli prostor
na menší místnosti. Mobilní stěny jsou vhodné do kanceláří, kongresových sálů, školících center,
učeben, společenských prostor, výstavních ploch, jednacích místností i sportovišť. Předělit prostory
mobilní stěnou můžete třeba také v kavárně nebo ve školce. ESPERO se jako řešení pro předělení
prostoru uplatní všude.
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Jednoduché a bezpečné používání
Obsluha mobilních posuvných stěn ESPERO je snadná a bezpečná. Moduly jsou zavěšeny na stropní
kolejnici osazené v úrovni stropních podhledů, kotvené přímo do stopu nebo stropních vazníků.
Posouvání stěn zajišťují kolečka s ložisky v kolejnicích. Moduly je možné elektronicky uzamknout
a manuálně posuvné moduly jsou doplněny mobilní klikou pro ruční ovládání.
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Funkční komfort
Mobilní stěny ESPERO SONICO spojují minimalistický design s komfortním elektrickým systémem
uzavírání podlahové a stropní padací lišty. Uzavření stěny je jednoduché a tiché. Ovládací panel je
skrytý a nachází se u standardních modulů na vertikální hraně modulu a u teleskopických modulů
na boční straně dorazového elementu.
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Vizuální komunikace
Prosklené mobilní stěny ESPERO VISIO 100 nabízejí transparentní a vzdušné řešení pro variabilní
předělení interiéru. Stěny ESPERO VISIO 100 se skládají z jednotlivých prosklených modulů, přičemž
stěna dosahuje nejvyšších možných požadavků na zvukovou neprůzvučnost a exkluzivní design.
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Vzdušnost
Celoprosklené mobilní posuvné stěny ESPERO VISIO umožňují rozdělení prostor celoskleněnými
moduly bez vertikálních profilů. Jednotlivé moduly jsou tvořeny horním a spodním hliníkovým
profilem, bezpečnostním sklem a stropní vodící kolejnicí zavěšenou z nosné konstrukce.
Každý panel je zajištěn samostatně a prosklená stěna je stabilní a maximálně bezpečná.
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Elegance
Plně prosklené a překvapivě tenké (šířka skla 5 mm) mobilní stěny ESPERO VETRO jsou ideálním
řešením pro moderní prostory, kde je vyžadováno zachování transparentnosti. Skleněné stěny
VETRO s vertikálními a horizontálními profily pro ochranu skel zachovávají standardní
neprůzvučnost mobilních stěn a nabízejí komfort snadné manipulace při skládání.
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Základní stěnové moduly sonico

Základní stěnové moduly sonico

1 – bodové zavěšení
modulů

teleskopický modul
(TM)

komunikační modul
(KM)

dveřní modul
(DM)

2 – bodové zavěšení
modulů

otevřená padací
stropní lišta

zavřená padací
stropní lišta

dvoukřídlé dveře
(DD)
Axonometrie:

parkování
modulů

ovládací klika

atypický modul
(AM)

rohové napojení modulů
(RM 90°)

kolmé napojení
(KM)

ovládací panel
sonico electric

otevřená padací
spodní lišta

spuštěná padací
spodní lišta

napojení pod úhlem
(NU)

Parkování modulů

standardní modul
(SM)

prosklený modul sonico 2
(PMS2)

Sonico 100

20 Espero

prosklený modul sonico 1
(PMS1)

Sonico 110

dveřní prosklený modul
(DPM)

Sonico 120

PARKOVÁNÍ 1
(pro 1-bodové zavěšení)

PARKOVÁNÍ 2
(pro 2-bodové zavěšení)

PARKOVÁNÍ 5
(moduly v nice)

PARKOVÁNÍ 6 (moduly na sobě
ve dvou pozicích)

PARKOVÁNÍ 3
(pro 2-bodové zavěšení)

PARKOVÁNÍ 7
(moduly v nice ve dvou pozicích)

PARKOVÁNÍ 4
(moduly na sobě rovnoběžně)

Rotor pro snadné parkování modulů
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Základní stěnové moduly VISIO 100 / visio 100 elite

Základní stěnové moduly VISIO

standardní nerezové madlo
k proskleným dveřím

stropní profil eloxovaný

stropní profil lakovaný

vnitřní profil
přírodní elox

zástrč na podlahovém profilu

zamykání na podlahovém profilu

Vnější čiré sklo předsazené z obou stran před vnitřní hliníkový rám

vnitřní profil
lakovaný

komunikační
dveřní modul

prosklený
modul

dveřní
modul plný

prosklený
modul

teleskopický
modul

Parkování modulů

lakované sklo v místě
hliníkového rámu

Visio elite 100
Všechny moduly
s lakovaným sklem

Visio 100
Prosklené moduly s čirým sklem a
lakovanými profily

Visio 100
Prosklené moduly s čirým
sklem a eloxovanými profily

Axonometrie:

dveřní kování

horizontální vymezovač podlahového profilu

vertikální napojení mezi skly
bez hliníkového profilu

komunikační modul

moduly s dvoukřídlými dveřmi
vertikální napojení prosklených modulů
s hliníkovou svislou lištou
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Kotvení a zavěšení stěny sonico / visio 100

Vertikální spoj akustických plných modulů

Normové požadavky, optimální návrh stěn

Espero Sonico 100

Minimální požadovaná neprůzvučnost dělících konstrukcí stěn
v budovách dle ČSN 730532:

– Standardní provedení
– Spoj modulů s viditelným hliníkovým
vertikálním profilem (standardně
barva přírodní elox)

Školní a vzdělávací instituce
Učebny, výukové prostory, schodiště, společné prostory

– Tloušťka stěny 100 mm

R´ W = 47 dB
Hlučné prostory (dílny, jídelny)

R´ W = 52 dB
Administrativní a správní budovy
– kanceláře a pracovny
Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností,
chodby, pomoc. prostory

R´ W = 37 dB
Kanceláře se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků

Espero Sonico 110/120

R´ W = 45 dB

– Moderní designové provedení

Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující
vysokou ochranu před hlukem

– Tloušťka stěny 110/120 mm

– Spoj modulů bez viditelného profilu

R´ W = 50 dB

Technické detaily (cad)

– Parkování modulů – v případě požadavku na odlišné parkování se obraťte na
naše technické oddělení (možnost provedení ve 20 různých variantách).
– Kotvení stěny přes stropní kolejnici k nosné stropní konstrukci nebo vaznici 10
různými způsoby – bližší informace na vyžádání.
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Informace o zaslání podkladů se
zpracovanými standardizovanými
řešeními a detaily z naší
technické knihovny na vyžádání
k dispozici. U projektů s vysokými
požadavky na výslednou
stavební neprůzvučnost R´w (dB),
doporučujeme pro eliminaci
přenosu hluku vedlejšími cestami
provést v místě styku stěny
a podlahy dilatační spáru v podlaze
(nutné individuální posouzení
každého projektu).

Ekologie
Při výrobě komponent posuvných
stěn jsou používány nejmodernější
technologie šetrné k životnímu
prostředí.

Z důvodů šíření hluku v objektech vedlejšími cestami se doporučuje
navrhnout posuvné stěny s hodnotou laboratorní neprůzvučností R W
alespoň o 4–8 dB vyšší (řešení individuálně dle konkrétního projektu).
Zároveň je nutné již v projekční fázi eliminovat šíření hluku vedlejšími
cestami.

Šířka modulů
Výška modulů (max)

Sonico 100

Sonico 110

Sonico 120

Visio 100

Visio

VETRO

450 – 1300 mm

450 – 1 293 mm

450 – 1 293 mm

450 – 1 260 mm

450 – 1 260 mm

600 – 1 200 mm

< 12 000 mm

< 12 000 mm

< 7 000 mm

< 3 500 mm

< 3 500 mm

< 3 400 mm

Tloušťka modulů (max)

100 mm

110 mm

120 mm

107 mm

sklo 10, 12 mm

87 mm

Zvuková neprůzvučnost
(*)

38/40/42/46/50/52/
53/54/55

38/40/42/44/47/50/
52/54/56

58

42/45

–

40

Váha modulů (kg/m2)

25/26/27/31/41/42/
45/46/47

30/31/32/33/40/46/
47/54/56

56

44

35

30

Magnetické spojení mezi
styčnými vertikálními
hliníkovými profily

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Vertikální napojení
modulů s viditelným AL
profilem

Ano

–

–

Ano

Je možné

Ano

Zavěšení stěnových
modulů

1-bodové i 2-bodové

1-bodové i 2-bodové

1-bodové i 2-bodové

1-bodové i 2-bodové

1-bodové i 2-bodové

1-bodové

Uzamykání modulů

manuální,
elektrické

manuální,
elektrické

manuální,
elektrické

manuální

manuální
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Kotvení a zavěšení stěny visio

Poznámky

Doplňující informace
– Prosklené části dle požadavku
je možné doplnit polepem
pískovanou fólií, barevným
potiskem, případně grafická
předloha může být vypískována
při výrobě skla.
– Součástí prosklených stěn mohou
být jak jednokřídlé, tak dvoukřídlé
dveře.
– Parkování prosklených segmentů
je možno provést v 8 základních
variantách – bližší informace
na vyžádání.
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