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Τα κινητά ηχομονωτικά διαχωριστικά χωρίσματα είναι
η καλύτερη πρόταση για τη δημιουργία πολλαπλών
λειτουργικών χώρων. Η εμπειρία μας στον τομέα
των ειδικών κατασκευών, καθώς και τα υψηλής ποιότητας
υλικά που χρησιμοποιούμε, εγγυώνται το άριστο αισθητικό
και λειτουργικό αποτέλεσμα.
The Movable Soundproof Walls are the best proposition
for creating multi-functional areas. Our experience in the
sector of special constructions, as well as the high quality
materials that we use, guarantee excellent elegant and
functional results
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Τα κινητά ηχομονωτικά
διαχωριστικά χωρίσματα
είναι όχι μόνο η πιο
ευέλικτη λύση για
το διαχωρισμό των
εσωτερικών χώρων, αλλά
και μια ιδιαίτερη αισθητική
πρόταση, η οποία μπορεί
να επιτευχθεί με την
επιλογή του κατάλληλου
χρώματος για το τελικό
φινίρισμα.
The Movable Soundproof
Walls are not only the most
flexible solution for the
dividing of internal spaces,
but also a special elegant
proposition, which can be
accomplished by the choice
of the suitable colour for
final finishing.

πολλαπλεσ επιλογεσ διαμορφωσησ χωρων
MULTIPLE OPTIONS OF AREA FORMATION

Τα κινητά χωρίσματα
έχουν την δυνατότητα
διαμόρφωσης χώρων σε
οποιοδήποτε μέγεθος και
σχήμα επιθυμούμε.
Επιτυγχάνουμε τον
προσωρινό διαχωρισμό
μεγάλων αιθουσών
(ξενοδοχείων, συνεδριακών
κέντρων, γραφείων) σε
μικρότερους χώρους που
να ανταποκρίνονται πλήρως
στις προκαθορισμένες
απαιτήσεις των πελατών
μας. Η επαναφορά του
χώρου στην αρχική του
κατάσταση, όταν απαιτείται,
είναι άμεση.

The Movable Walls have
the ability to convert
internal spaces to any
size and space, according
to the special needs of
each area.
In this way, we can
accomplish the dividing
of large areas (hotels,
conference centers,
offices) in smaller rooms,
in order to correspond
totally to the predefined
customers’ demands.
The restoration of the
space to its previous
condition is immediate,
when needed.

μοναδική λειτουργία
UNIQUE FUNCTION
Σε περίπτωσεις που
απαιτείται, υπάρχει η
δυνατότητα δημιουργίας
πόρτας σε οποιοδήποτε
μέρος του συστήματος.

The system provides the
capability of fitting in a
swing door on any panel
is required.
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Απλό στη χρήση SIMPLE TO USE
Οι μετακινούμενοι τοίχοι είναι
πολύ εύκολοι στη χρήση,
ειδικότερα στο άνοιγμα και
τη μετακίνησή τους για τη
δημιουργία του επιθυμητού
χώρου.
Κάθε φύλλο κουμπώνει
και ταιριάζει απόλυτα με τα
υπόλοιπα, δημιουργώντας την
αίσθηση ενός άψογου τοίχου
από αισθητικής και σχεδιαστικής
άποψης.

The Movable Walls are very easy
to use and especially at opening
and moving the panels to create
the desired space.
Each panel is also easily secured
in its’ position and fits perfectly
with the rest, giving the sense of
a wall with sleek design.

Χωρίς σκάψιμο Χωρίς ΟΔΗΓΟ ΔΑΠΕΔΟΥ
WITHOUT DIGGING OR FLOOR GUIDE
Δεν χρειάζεται σκάψιμο ή τρύπες
στο πάτωμα. Το σύστημα δεν έχει
οδηγό στο δάπεδο.
Η ομαλή κίνηση του συστήματος
επιτυγχάνεται
με την εγκατάσταση
των οδηγών αλουμινίου
μόνο στο πάνω μέρος
των χωρισμάτων.

Digging and making holes in the
floor are unnecessary.
The system does not have a floor
guide channel.
The smooth movement of the
system is accomplished by the
installation of aluminum rails
only at the upper part of the
partitions.
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ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ SOUNDPROOF
Ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά των Kινητών
Χωρισμάτων είναι η ηχομόνωση
η οποία εξασφαλίζουν.
Η απόσβεση του θορύβου μπορεί
να φτάσει έως τα 45db ανάλογα
με το είδος κατασκευής και τις
ειδικές απαιτήσεις του χώρου.

One of the basic features of
the Movable Walls is the sound
proofing which they provide.
The elimination of noise can
reach 45dB, depending on the
kind of construction and the
special needs of each space.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ THERMAL PROOF
Επίσης προσφέρουν
θερμομόνωση,
σε βαθμό μεγαλύτερο απ΄ότι ένας
απλός μόνιμος διαχωριστικός
τοίχος, εξοικονομώντας πέρα
των άλλων, ενέργεια ψύξης
ή θέρμανσης.

They also provide thermal
proofing more effective than a
simple permanent wall, saving
energy, heating and cooling.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ FIRE RESISTANCE
Επιπλέον τα συστήματα κινητών
χωρισμάτων παρέχουν σχετική
προστασία από τη φωτιά,
επιβραδύνοντας την εξάπλωσή
της μέσα ή έξω από το χώρο που
έχουμε διαμορφώσει.
Mη πιστοποιημένη πυραντοχή.

Moreover the Movable Walls
provide some kind of protection
against fire, by delaying its
spreading in or out the area.
Non certified fire proof
resistance.

www.inal.gr
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χώρος στάθμευσης ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ
PARKING AREA
The movable panels of the
system can be easily stored in a
specially designed area (parking
area) in any place required,
using the less possible space.

Τα κινητά φύλλα
του συστήματος μπορούν
εύκολα να αποθηκεύονται σε
έναν ειδικά διαμορφωμένο
χώρο (χώρος στάθμευσης) σε
οποιαδήποτε επιθυμητή θέση,
χρησιμοποιώντας το λιγότερο
δυνατόν χώρο.

P1

P2

P3

P4

P7

P5
P6

special construction

απεριόριστες εφαρμογές
UNLIMITED APPLICATIONS
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει
από το σχεδιασμό έως και
την εγκατάσταση κινητών
ηχομονωτικών χωρισμάτων,
σύμφωνα με τις ειδικές
απαιτήσεις του χώρου σας.

Our company can provide the
design and installation of the
movable walls, according to the
special requirements of your
space.

www.inal.gr
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL FEATURES
Τα χωρίσματα ταιριάζουν
ακριβώς το ένα με το άλλο,
με τη χρήση αρσενικών και
θηλυκών προφίλ στις κάθετες
πλευρές τους. Το κλείδωμά
τους επιτυγχάνεται εύκολα με
τη χρήση ενός ειδικού μοχλού.

The panels fit precisely to each
other by the use of male and
female profiles on their vertical
sides. The securing positioning
firmly is achieved by the easy
use of a special crank.

Ta ειδικά ράουλα βαρέους τύπου, που τοποθετούνται
στο πάνω μέρος του κάθε φύλλου, επιτρέπουν τη χρήση
και των δύο όψεων του συστήματος, από κάθε πλευρά
του χώρου που επιθυμούμε.
The special heavy duty rollers, which are placed on the
upper side of each panel, allow the use of the system
from both sides, from any side of the area we desire.

SERVICE
Τα κινητά χωρίσματα
σχεδιάζονται και εγκαθίστανται
από εξειδικευμένο προσωπικό
της εταιρείας μας, σύμφωνα με
τα υψηλότερα πρότυπα.
Είναι κατασκευασμένα
από τα καλύτερα υλικά,
προσφέροντας ένα τέλειο
λειτουργικό και αισθητικό
αποτέλεσμα.

The Movable Walls are designed
and installed by specialized staff
of our company, according to the
highest standards. The panels are
made of high quality materials,
offering a perfect functional and
elegant result.
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For the lining of the soundproof
panels INTERMETAL S.A.
cooperates with industries which
are specialized in wood and
can provide melamine series
in a wide range of colors and
patterns, monochrome, wood
imitation designs with high
endurance.
Beside the big colour variety
which can be used as outside
cover at the panels, there is also
an extensive variety of materials
and designs that can be used
instead of wood.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
Απολλωνίου 6, Κορωπί 194 00, Αττική, Τηλ.: 210 6620 400, Fax: 210 6620 401
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA:
Γρηγορίου Λαμπράκη 10, Καλλιθέα 176 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 9576 382, Fax: 210 9576 473
Λ. Δημοκρατίας 194, Μενίδι 136 71, Αττική, Τηλ.: 210 2388 066, Fax: 210 2388 066
HEADQUARTERS/FACTORY:
6, Apolloniou str., Koropi 194 00, Attica-Greece, Tel.: +30 210 6620 400,
Fax: +30 210 6620 401
STORES:
10, Grigoriou Lampraki str., Kallithea176 71, Athens-Greece, Tel: +30 210 9576 382,
Fax: +30 210 9576 473
194, Dimokratias Av., Menidi 136 71, Attica-Greece, Tel: +30 210 2388 066,
Fax: +30 210 2388 066

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ AΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΤΕRMETAL ABEE
COPYING AND REPUBLISHING OF THIS PRINTED IS PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM INTERMETAL SA

Για την επένδυση των
ηχομονωτικών φύλλων
η εταιρεία Intermetal
συνεργάζεται μεγάλες
βιομηχανίες ξύλoυ οι οποίες
διαθέτουν σειρά μελαμινών σε
μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων
και σχεδίων, μονόχρωμες
αποχρώσεις, σχέδια
απομιμήσεων ξύλου, σε διάφορες
επιφάνειες υψηλής αντοχής.
Εκτός από μια μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως κάλυψη
στα χωρίσματα, υπάρχει και
ένα ευρύ φάσμα σχεδίων αλλά
και υλικών που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αντί του ξύλου.
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