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`
SYSTEM

W Y G R O D Z E Ń - WRT

PODZIAŁ I ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI KOMÓREK LOKATORSKICH BOKSÓW GARAŻY PODZIEMNYCH.
PODZIEMNYCH
.
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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PRZEGRÓD WRT
Firma nasza zajmuje się kompleksową produkcja systemu WRT
WRT- kompaktowej i uniwersalnej zabudowy przestrzeni
użytkowej: komórek lokatorskich, boksów garażowych
owych i rowerowych, pomieszczeń
pomieszcze gospodarczych oraz powierzchni
magazynów zbiorczych.
Wysoki poziom technologiczny i produkcyjny oraz nieustanny rozwój idący w kierunku udoskonalania
systemu umożliwia na uzyskanie solidnych jakościowo komponentów składowych oraz całościowego
produktu docelowego.
We współczesnej architekturze budowlano użytkowej
ytkowej liczy się
si lekkość, wytrzymałość,, prosta koncepcja oraz estetyka
wizualno- konstrukcyjna, która powinna iść w parze z ekonomi
ekonomią.
Opierając się na powyższych założeniach tworzymy produkt o uniwersalnej modułowej zabudowy, lekkiej a zarazem
stabilnej konstrukcji. Całość systemu tworzy ciąg
ąg uniwersalnych ścian i przegród o spójnym i czystym technicznie
charakterze.
Modułowość systemu umożliwia
liwia swobodne i elastyczne dopasowanie si
się zabudową do geometrii powierzchni użytkowej
uż
Zaplanowana charakterystyka konstrukcyjna umożliwia
żliwia szybki intuicyjny i ekonomiczny
e
podział oraz montaż.
Nasz system posiada szereg atrybutów
System teleskopowego łączenia
czenia elementów konstrukcyjnych pozwala dowolnie i precyzyjnie dopasować się do
geometrii przestrzennej.
Jednocześnie
śnie teleskopowe łłączniki stanowią dodatkowy przegub wzmacniaj
wzmacniający
konstrukcje nie zmieniającc jej wizualnej prostoty i lekko
lekkości.
Szkielet konstrukcyjny został zaprojektowany tak by zminimalizować
zminimalizowa do minimum Ilość ostrych krawędzi
ędzi dbając
dbaj
jednocześnie o bezpieczeństwo użytkownika.
ytkownika.
Panele obłożeniowe o specjalnej geometrii poprzecznej dając
daj
dodatkową stabilność oraz wytrzymałość
wytrzymało
na
naciski powierzchniowe boczne, oraz usztywniając
usztywniaj
całość segmentu. Jednocześnie tworząc estetyczną
estetyczn
powierzchnie ścian ogradzających.
Ponadto panele zostały wykonane w taki sposób by zadbać
zadba o
bezpieczeństwo użytkowania
ytkowania poprzez wzdłużne
wzdłu
zawinięcie krawędzi bocznych.
Całość konstrukcji wykonana jest z najwyższego
ższego gatunku stali ocynkowanej ogniowo
wszystkie komponenty składowe wykonywane są
s na maszynach sterowanych numerycznie co przyczynia sie
do dużej dokładności i powtarzalności
ci produktu
Cechy systemu czynią go ciekawym wizualnie i konstrukcyjnie
konstrukcyjnie, jest prosty i szybki w montażu
u zarazem niezawodny i
trwały w użytkowaniu. Co najważniejsze jest ekonomiczny.
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SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

MODUŁOWY SYSTEM PRZEGRÓD
Ciągi ścian składają się z powtarzalnych modułów, które można w szybki i łatwy sposób instalować i dowolnie konfigurować.
Każdy moduł instalowany jest do słupków nośnych rozpartych miedzy sufitem a podłoga. Dla prostoty konfiguracji i przeliczeń moduły
instalowane sa na słupkach o rozstawie 1000 mm .
TELESKOPOWA KONCEPCJA MOCOWAŃ – SŁUPKI GŁÓWNE
W słupkach konstrukcyjnych pionowych ścian zastosowano system teleskopowego łączenia, co przyczynia się do łatwego i optymalnego
dopasowania się do gabarytów wysokościowych pomieszczeń. Ponadto w prosty sposób niweluje różnice poziomów i błędy budowlane.
Słupki zawsze dopasujemy przez prosta regulacje do przestrzeni. Ponadto słupy zostały tak zaprojektowane w profilu poprzecznym, że
nie tracą swojej wytrzymałości i lekkości fizycznej i wizualnej.
FLEX SYSTEM X - TELESKOPOWE ŁĄCZENIE ŚCIAN BOCZNYCH
Również w przestrzeni wzdłużnej przez zastosowanie wytrzymałych i lekkich przegubowych łączników teleskopowych elastycznie
dopasuje moduły ścian do siebie estetycznie i prosto tworząc strukturę przegród.
STABILIZACJA I LEKKOŚĆ KONSTRUKCYJNA
Całość modułów tworzy integralny, wytrzymały segment ścienny, który połączony ze sobą w ściśle zaplanowanej konfiguracji za pomocą
połączeń nitowych płaskich stanowi jedna zwarta i zarazem lekka strukturę. W całości opartej na dobrze sprecyzowanych i dobranych
konstrukcyjnie profilach cienkościennych otwartych.
TRWAŁOŚĆ –NIEZAWODNOŚĆ - ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ
Jako materiał zastosowano w całości najwyższej, jakości stal ocynkowaną w całości ogniowo, to w ogromnym stopniu przyczynia się do
dłuższej żywotności produktu odpornego na wilgoć i dzianie korozji. Jednocześnie jest wizualnie czysty i estetyczny w przeciwieństwie
do standardowych rozwiązań.
BRAK ZAWILGOCENIA POMSZCZEŃ
W odróżnieniu od staro epokowych rozwiązań zagospodarowania piwnic, części podziemnych budynków mieszkalnych nasz system
niweluje czynniki zawilgocenia. Moduły ścian montowane sa z dystansem między podłoga a sufitem przyczyniając się do dobrej
cyrkulacji powietrza i niwelując czynnik wilgoci . Dla wymagających w ścianach bocznych można dodatkowo instalować panele
wypełnieniowe z estetycznymi otworami wentylacyjnymi.
BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE
W użytych materiałach zniwelowano do minimum Ilość ostrych krawędzi i wystających elementów łączeniowych. Krawędzie boczne
paneli obłożeniowych w geometrii przekroju poprzecznego posiadają specjalne podwinięcie materiałowe wzdłużne co przy
ewentualnej konserwacji i czyszczeniu nie stanowi niebezpieczeństwa dla użytkownika. Jednocześnie dobrze wzmacnia na działanie sił
wzdłużnych i poprzecznych.

3

DRZWI I ZABUDOWY SYSTEMOWE - W R T Wioletta Ścibor-Marchewka
Marchewka , ul.Ogrody 24 a lok.3 , 64-100
64
Leszno / tel. l 509 392 237

KOMÓRKI LOKATORSKIE - ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII SYSTEMOWEJ WRT

cz ci gospodarczych budownictwa mieszkaniowego
System WRT doskonale sprawdza się w przypadku wygrodzenia powierzchni części
wielorodzinnego. Gdzie zachodzi potrzeba estetycznego, szybkiego, funkcjonalnego i ekonomicznego zabudowania i wygrodzenia
powierzchni użytkowych
ytkowych do celów indywidualnego pomieszczenia gospodarczego.
Technologia doskonale sprawdza się w wdrożeniu
żeniu systemu do nowo projektowanego obiektu, oraz swobodnej
swobo
instalacji w wpasowując
się w istniejącą strukturę pomieszczeń.
Szeroka oferta typu wypełnienia ścian
cian przegród oraz rozwiązań
rozwi
drzwi wejściowych, a także elastyczny system projektu i produkcji
pozwala sprostać różnym
nym wymogom stawianym przez klienta. Zarówno pod kontem funkcjonalności
ści jak i estetyki architektoniczno –
użytkowej.
ZABUDOWA MODUŁOWA TYP : WRT- ZT1
Moduł podstawowy o dobrej charakterystyce wentylacyjnej, prześwity
prze
miedzy panelami ściennymi
ciennymi pozwalają
pozwalaj na dodatkową cyrkulacje
powietrza.

- zabudowa oo wypełnieniu z dużą cyrkulacja powietrza
- panele wypełnieniowe o geometrii trapezowej wykonane stali ocynkowanej ogniowo
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ZABUDOWA MODUŁOWA TYP : WRT- ZT2
Moduł dla klientów ceniących prywatność i szczelność
szczelno przegród, panele obłożeniowe montowane są
ą ścisłe
ś
do siebie.

- zabudowa o wypełnieniu z swobodna cyrkulacja powietrza
- panele wypełnieniowe o geometrii trapezowej wykonane stali ocynkowanej ogniowo
- lokalizacja styczna paneli zapewnia dużą prywatno
prywatność pomieszczeń
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DODATKOWE OPCJE WYPEŁNIENIA :
- WRT - ZT3S [ MODUŁY WYPEŁNIONE SIATKA PLECIONA OCYNKOWANA ]
- WRT-ZT4 - PERFO [ MODUŁY WYPEŁNIONE PANELAMI Z DODATKOWA PEGFORACJA ]
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MODUŁY DRZWIOWE - DRZWI
WI PIWNICNE – ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WRT

MODUŁ DRZWIOWY TYP WRT- DT1
Drzwi o swobodnie rozmieszczonych panelach obłożeniowych,
żeniowych, zapewnia dobre warunki wentylacyjne przez swobodna cyrkulacje powietrza
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MODUŁ DRZWIOWY TYP WRT-ZT2
Drzwi charakteryzują się ścisłym
cisłym przyleganiem paneli obłozeniowych daje to większą
wi
prywatność na wgląd
d pomieszcze
pomieszczeń gospodarczych.
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MODUŁY DRZWIOWE I ZABUDOWA GÓRNA OSADZANE W ŚCIANACH SILIKATOWYCH
System modułowej zabudowy RWT ma również zastosowanie w zabudowie górnej opartej na ścianach z cegły silikatowej. Zabudowa górna doskonale
uzupełnia górną niezabudowana część wydzielonych pomieszczeń. Czysta technicznie konstrukcja, lekkość podnosi walory estetyczne przeciętnych
pomieszczeń gospodarczych, ażurowe umieszczenie paneli zapewnia dobrą wentylację chroniąc pomieszczenia przed zawilgoceniem.
Otwory drzwiowe w prosty i estetyczny oraz trwały sposób wypełniamy ażurowymi modułami drzwiowymi wykonanymi jak całość zabudowy w całości
stali ocynkowanej ogniowo.
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