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01
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Τα συστήµατα κινητών και πτυσσόµενων τοίχων της asset office interiors είναι προϊόντα σχεδιασµένα 
σύµφωνα µε τα υψηλότερα ποιοτικά πρότυπα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών κάθε έργου. 
Παρέχουν λύσεις για υψηλή ηχοµόνωση, ακουστική, πυραντοχή και διαύγεια, ακόµη και για τοποθέτηση σε 
εξωτερικούς χώρους. Κοινός παρονοµαστής όλων των συστηµάτων παραµένει η ευελιξία, η λειτουργικότητα 
και η µέγιστη δυνατή ευκολία στη χρήση.
Οι κινητοί και πτυσσόµενοι τοίχοι της asset office interiors είναι προϊόντα του µεγαλύτερου 
κατασκευαστή της Ευρώπης, του ολλανδικού εργοστασίου Parthos. Με τεχνογνωσία και εξειδίκευση
40 χρόνων στην κατασκευή κινητών τοίχων, κατέχει σήµερα εξέχουσα θέση στην παγκόσµια αγορά και 
διαθέτει τρεις µονάδες παραγωγής σε Ευρώπη και Ασία.
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Οι κινητοί ηχοµονωτικοί τοίχοι Palace χρησιµοποιούνται αντί της συµβατικής τοιχοποιίας ή των διαχωριστικών συστηµάτων στις 
περιπτώσεις που απαιτείται συχνή, άµεση και εύκολη διαίρεση ή συνένωση χώρων. Τοποθετούνται σε αίθουσες εκδηλώσεων 
ξενοδοχείων, συνεδριακά κέντρα, κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κτίρια γραφείων, εργοστάσια, παιδικούς σταθµούς, υπηρεσίες 
δηµοσίου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θέατρα.

palace | Νέες διαστάσεις στο χώρο σας 
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palace |  Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα

Οι κινητοί τοίχοι Palace είναι ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, ευέλικτο, µε δυνατότητα 
προσαρµογής στις ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις ενός χώρου. 
Παρότι εξαιρετικά ανθεκτικό και στιβαρό, διακρίνεται για την ιδιαίτερη ευχρηστία του. 
Χάρη στη µεγάλη ποικιλία διαθέσιµων επιφανειών, εναρµονίζεται απόλυτα µε την 
αισθητική κάθε χώρου.

 Ευελιξία & Προσαρµοστικότητα
• Ευθύγραµµη, κυκλική & γωνιακή διάταξη. 
• ∆υνατότητα τοποθέτησης και σε κλίµακα αµφιθεάτρου ή επικλινή οροφή.
• Ευθύγραµµα ή κουρµπαριστά πανέλα µε ύψος έως και 15 µέτρα. 
• Πολλαπλοί τρόποι αποθήκευσης.
• Πόρτα εισόδου µονή, διπλή ή διαφυγής.

 Ποιότητα κατασκευής 
• Ανάρτηση των πανέλων µόνο σε οδηγό οροφής. ∆εν απαιτείται οδηγός δαπέδου.
• Εύκολη, οµαλή και αθόρυβη µετακίνηση των πανέλων µε ειδικούς ενκύλινδρους τριβείς.
• Σκελετός αλουµινίου µε χαλύβδινες ενισχύσεις που διασφαλίζει σταθερότητα και ανθεκτικότητα στο σύστηµα.
• ∆υνατότητα ηµιαυτόµατης λειτουργίας µε ηλεκτρική ενεργοποίηση των πελµάτων σφράγισης. 
• Υψηλά επίπεδα ηχοµόνωσης (από 37-57dB Rw).
• Υψηλά επίπεδα πυραντοχής έως 60min.

 Αισθητική 
• Εµφανή ή αφανή προφίλ στα σόκορα των πανέλων.
• Μεγάλο φάσµα επιλογής των επενδύσεων των πανέλων.
 ∆ιατίθενται: 
• Έτοιµα για βαφή ή τοποθέτηση ταπετσαρίας.
• Επενδεδυµένα µε µελαµίνη, HPL, CPL, καπλαµά, βινύλιο.
• Κρυστάλλινα.
• Με δυνατότητα τοποθέτησης ηχοαπορροφητικών πανέλων.

08



11

• Οδηγός οροφής
Κατασκευάζεται από ειδικά ενισχυµένο αλουµίνιο, σε διαφορετικές διατοµές, αναλόγως του βάρους των πανέλων 
που θα αναρτηθούν. Τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτός στην οροφή. ∆ιαθέτει σύστηµα ανάρτησης και ρύθµισης. 
Αµφίπλευρα στις ακµές του οδηγού, βρίσκονται ειδικές απολήξεις για τη στήριξη όλων των τύπων ψευδοροφής. 
∆ιαθέτει ειδικούς ενκύλινδρους τριβείς για την ανάρτηση των πανέλων και την οµαλή και αθόρυβη κύλιση τους.

• Πανέλα
Kατασκευάζονται από σκελετό ενισχυµένου αλουµινίου µε εσωτερικές χαλύβδινες ενισχύσεις. Στις δύο πλευρές 
του σκελετού αναρτώνται φύλλα µοριοσανίδας, τα οποία κλείνοντας δηµιουργούν µια επίπεδη επιφάνεια. 
Στο σόκορο τοποθετείται εµφανές ή αφανές προφίλ φυσικού ανοδιωµένου αλουµίνιου ή βαφής Ral. 
Μεταξύ των φύλλων τοποθετείται ειδικό υλικό πλήρωσης µε θερµοµονωτικές, ηχοµονωτικές και πυράντοχες 
ιδιότητες, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου. 

Τα πανέλα διαθέτουν, στα άνω και κάτω άκρα τους, πέλµατα σφράγισης από αλουµίνιο µε εύκαµπτο PVC στο 
τελείωµά τους, σχεδιασµένα έτσι ώστε να αφοµοιώνουν τυχόν ανωµαλίες του δαπέδου ή υψοµετρικές διαφορές και 
να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ηχοµόνωσης. Εσωτερικά κάθε πανέλο διαθέτει κοχλιωτό µηχανισµό - εντατήρα,
για τη σφράγιση και σταθεροποίηση του.

• Πόρτες
Πάνω στα πανέλα µπορεί να τοποθετηθεί πόρτα εισόδου (µονή ή διπλή). Ο σκελετός των πορτών εσωτερικά 
είναι κατασκευασµένος από χάλυβα ενώ στο κάτω µέρος τους τοποθετούνται πέλµατα για την ενίσχυση της 
θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης. Το πόµολο είναι χωνευτό, ώστε να µην προεξέχει της επιφάνειας. 
Οι πόρτες είναι διαθέσιµες και µε µπάρα διαφυγής.

Τα πανέλα µετακινούνται κατά µήκος του οδηγού οροφής 
προκειµένου να ενωθούν µεταξύ τους µε θηλυκά και 
αρσενικά προφίλ και να δηµιουργήσουν έναν ενιαίο 
τοίχο.

Όταν τα πανέλα πάρουν την τελική τους θέση µε την 
χρήση ενός µοχλού περιστροφής, οι κοχλιωτοί 
µηχανισµοί ωθούν τα ειδικά στεγανοποιητικά πέλµατα 
σφράγισης, που βρίσκονται στα άνω και κάτω άκρα του 
κάθε πανέλου, επιτυγχάνοντας έτσι αδιαπέραστο 
σφράγισµα του πανέλου µεταξύ οδηγού και δαπέδου.

Το σφράγισµα και τελικό κλείσιµο του τοίχου γίνεται µε 
το τελευταίο πανέλο, το οποίο διαθέτει ένα τηλεσκοπικό 
τµήµα στη µία του πλευρά. Λειτουργεί ταυτόχρονα µε τα 
πέλµατα οροφής και δαπέδου και µε τη βοήθεια του 
µοχλού περιστροφής τριών κινήσεων.

Στις περιπτώσεις που τα πανέλα διαθέτουν πόρτα 
εισόδου, µε το άνοιγµα/κλείσιµο ενεργοποιούνται 
αυτόµατα τα πέλµατα σφράγισης. Όταν τα πανέλα 
πρόκειται να µετακινηθούν, η πόρτα κλειδώνει µε τη 
βοήθεια ειδικών πίρων.

Αξιοσηµείωτη είναι η ευελιξία και στον τρόπο 
αποθήκευσης των πανέλων, αναλόγως της επιθυµητής 
διάταξης και του διαθέσιµου χώρου.

10

palace | Τεχνική περιγραφή & Λειτουργία 
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28.000 τετραγωνικά µέτρα 
κινητών τοίχων Palace 
τοποθετήθηκαν στο ξενοδοχείο 
Marina Βay Sands της 
Σιγκαπούρης, στο µεγαλύτερο 
έργο που έχει πραγµατοποιηθεί 
παγκοσµίως. Ένα έργο εξαιρετικά 
υψηλών προδιαγραφών και 
ιδιαιτέρων απαιτήσεων, δεν θα 
µπορούσε να χρησιµοποιήσει 
τίποτε άλλο εκτός από το 
κορυφαίο σύστηµα στο είδος του, 
το Palace!

Το µεγαλύτερο έργο κινητών 
τοίχων στον κόσµο βασίστηκε 
στο σύστηµα Palace
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| phonic

Η τοποθέτηση κρυστάλλινων πανέλων αποτελεί εξαίρετη εναλλακτική λύση για χώρους όπου ο διαχωρισµός και η ηχοµόνωση 
πρέπει να συνδυάζονται µε τη διέλευση του φωτός και τη δυνατότητα ολικής ή µερικής οπτικής επαφής. Τα κρύσταλλα µπορεί 
να είναι διαυγή ή φθοριωµένα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης περσίδων µεταξύ των κρυστάλλων.
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transpalace | ηχοµόνωση και διαύγεια
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palace | τεχνικές προδιαγραφές
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πάχος πανέλου

ύψος πανέλου

πλάτος πανέλου

σκελετός

λειτουργία σφραγιστικών πελµάτων

πόρτες

ηχοµόνωση

βάρος (ανάλογο του βαθµού ηχοµόνωσης)

τοµές προφίλ

πυραντοχή

πανέλο

κάθετα προφίλ

σφραγιστικά πέλµατα

τύπος

1. 2. 3. 4. Ενδεικτικοί τρόποι αποθήκευσης των πανέλων  |  5. 6. 7. 8. Ενδεικτικές τοµές οδηγών οροφής & ενκύλινδρων τριβέων

1

2

3

4

5

6

7

8

100 mm

1500-3500 mm

600-1240 mm

αλουµινίου

χειροκίνητη
ή ηλεκτρική

µονόφυλλη / 
δίφυλλη πόρτα 
ή πλήρες panel

46-49 dB Rw

65 kg/m²

προαιρετικά

Ανοδιωµένο αλουµίνιο ή 
βαφή RAL µε σφραγιστικά 
πέλµατα

Αλουµινίου, µε διπλά  
σφραγιστικά πέλµατα, 
χρώµατος µαύρου

transpalace

8mm κρύσταλλο
ασφαλείας securite 
αναρτηµένο στον σκελετό 

110mm
(120mm in case of 58 dB)

1500-15000 mm

600-1240 mm

χαλύβδινος /
αλουµινίου

χειροκίνητη
ή ηλεκτρική

µονόφυλλη / 
δίφυλλη πόρτα 
ή πλήρες panel

37-58 dB Rw

31-56 kg/m²

προαιρετικά
Class 1

14-18 mm 
αναρτηµένο στον σκελετό 

Ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
µαγνητικές ταινίες, κρυφά 
σφραγιστικά πέλµατα 

Αλουµινίου, µε διπλά  
σφραγιστικά πέλµατα, 
χρώµατος µαύρου

110S

110mm
(120mm in case of 58 dB)

1500-15000 mm

600-1240 mm

χαλύβδινος /
αλουµινίου

χειροκίνητη
ή ηλεκτρική

µονόφυλλη / 
δίφυλλη πόρτα 
ή πλήρες panel

37-58 dB Rw

31-56 kg/m²

προαιρετικά
Class 1, 30' ή 60'

14-18 mm 
αναρτηµένο στον σκελετό 

Ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
µαγνητικές ταινίες, κρυφά 
σφραγιστικά πέλµατα 

Αλουµινίου, µε διπλά  
σφραγιστικά πέλµατα, 
χρώµατος µαύρου

110SI

80 mm

1500-3050 mm

600-1240 mm

αλουµινίου /
ξύλου

χειροκίνητη

µονόφυλλη / 
δίφυλλη πόρτα 
ή πλήρες panel

36-40-42-44 dB 

20-37 kg/m²

προαιρετικά
Class 1

10 mm 
αναρτηµένο στον σκελετό 

Ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
µαγνητικές ταινίες, κρυφά 
σφραγιστικά πέλµατα

Αλουµινίου, µε διπλά  
σφραγιστικά πέλµατα, 
χρώµατος µαύρου

80

95mm / 90mm

1500-4050 mm

600-1240 mm

χαλύβδινος /
αλουµινίου

χειροκίνητη

µονόφυλλη / 
δίφυλλη πόρτα 
ή πλήρες panel

37-40-42-46-48 dB

32-50 kg/m²

προαιρετικά
Class 1

18mm /16-20mm 
αναρτηµένο στον σκελετό 

Ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
µαγνητικές ταινίες, κρυφά 
σφραγιστικά πέλµατα 

Αλουµινίου, µε διπλά  
σφραγιστικά πέλµατα, 
χρώµατος µαύρου

90 / 90 I 

* δοκιµές ηχοµόνωσης σε συµµόρφωση EN ISO 140-3 1995 |  * ειδικές διαστάσεις ή κατασκευές είναι διαθέσιµες κατά περίπτωση
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president  |  απόλυτη διαύγεια

Το κρύσταλλο είναι σήµερα ένα από τα πλέον δηµοφιλή υλικά για τη διαµερισµάτωση των χώρων. 

Οι κρυστάλλινοι κινητοί τοίχοι President αποτελούνται από ανεξάρτητα και µεµονωµένα πανέλα 
υαλοπινάκων, τα οποία µετακινούνται χειροκίνητα πάνω σε οδηγό οροφής. Τα πανέλα πλαισιώνονται 
µόνο στις πάνω και κάτω πλευρές από προφίλ ανοδιωµένου αλουµινίου 110 mm x 30 mm ενώ οι 
πλευρές δεξιά και αριστερά αφήνουν το κρύσταλλο ελεύθερο, δηµιουργώντας έναν τοίχο απολύτως 
διαυγή. Όλα τα εµφανή µεταλλικά µέρη διατίθενται σε φυσικό ανοδιωµένο αλουµίνιο ή µε βαφή Ral 
επιλογής του πελάτη. Τα πανέλα αναρτώνται µε ειδικούς ενκύλινδρους τριβείς στον οδηγό οροφής για 
οµαλή και αθόρυβη κύλιση. 

 Οι κινητοί τοίχοι President είναι ιδανικοί για χώρους γραφείων, ξενοδοχεία, τράπεζες, χώρους 
εστίασης και καταστήµατα.

 Χαρακτηριστικά & πλεονεκτήµατα 

• Κοµψή και ταυτόχρονα σταθερή και ανθεκτική   
 κατασκευή.
• Ανάρτηση κρυστάλλινων πανέλων σε οδηγό οροφής.
• Εύκολη µετακίνηση των πανέλων πάνω στους οδηγούς.
• ∆υνατότητα ευθύγραµµης και κυκλικής διάταξης.
• Προφίλ και οδηγοί διατίθενται σε φυσικό ανοδιωµένο   
 αλουµίνιο ή Ral επιλογής. 
• Επιλογή µεταξύ διαυγούς, αµµοβοληµένου ή   
 φθοριωµένου κρυστάλλου, µε δυνατότητα    
 τοποθέτησης διακοσµητικής µεµβράνης.
• Αυτόµατο σφράγισµα του συστήµατος.
• Ύψος πανέλου έως 3500 mm - πλάτος έως 1200 mm.



Astellas Pharmaceutical

20 21

Eurobank
HSBC Bank
Royal Βank of Scotland
∆ρυλλεράκης & Συνεργάτες
Euronav Ship Management
Kalimbassieris Maritime
Bic Violex
Richemont Hellas
Κωτσόβολος
Ο.Π.Α.Π.
Cyta
Microsost
Coca Cola Hellas
Pepsi Co.
Abbvie
Genesis Pharma
Pharmaserve Lilly
Roche Diagnostics (Hellas)
Servier Hellas
Takeda
Ergo Ασφαλιστική 
Deree College
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Aqua Marine Hotel
Mare Nostrum Hotel
∆ΕΗ Ν.Ρόδου

Citibank

St.Jude Medicals

Eθνική Τράπεζα

Έργα εφαρµογής κινητών τοίχων

Novo Nordisk

Alpha Bank, Σόφια-Βουλγαρία

British American Tobacco

Pfizer Hellas

Sanofi-Aventis

Diageo

L’Oreal

∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ 

Υδρόγειος  Ασφαλιστική

Novus City Hotel

Energizer

FrieslandCampina
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Οι πτυσσόµενοι τοίχοι, απλοί στη χρήση και την τοποθέτηση όσο µια κοινή πόρτα, ενδείκνυνται 
για χώρους όπου η χρήση είναι συχνή και καθηµερινή.
Ιδιαίτερα ευέλικτοι, προσαρµόζονται απόλυτα στις ανάγκες του εκάστοτε χώρου. 
Μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία διάταξη, να διαµορφώσουν γωνία, ακόµα και σταυρό, 
σχηµατίζοντας είτε ένα εντελώς επίπεδο τοίχο είτε ακορντεόν. 
Αναρτώνται µόνο σε οδηγό οροφής, διατίθενται σε δύο παραλλαγές, µε κλείσιµο στο κέντρο του τοίχου 
ή µε κλείσιµο στη µία πλευρά και σφραγίζουν µε την περιστροφή του ειδικού πόµολου.
Προσφέρουν πολλές δυνατότητες επιλογής σε υλικά, διαστάσεις και επίπεδα ηχοµόνωσης,
καθώς επίσης τη δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας εισόδου.
∆ιαθέσιµοι σε τρεις τύπους: Phonic, Progress, Mono.

πτυσσόµενοι τοίχοι
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mono

-

-

-

120, 150, 200, 250 mm

14-16 mm

500-3700 mm

PVC

-

11 kg/m²

-

-

-

µελαµίνη, καπλαµάς, HPL, CPL, βινύλιο, 
επιφάνεια έτοιµη για βαφή ή επικόλληση 
ταπετσαρίας, άκαυστη µοριοσανίδα

-

phonic

βάρος (ανάλογο
του βαθµού ηχοµόνωσης)

πάχος τοίχου

110 mmεπίπεδο

150-200 mmακορντεόν

180-302 mmεπίπεδο

142-302 mmακορντεόν

τύποι επενδύσεων

14-16 mm

1500-3700 mmύψος τοίχου

PVC

36, 40, 42 & 46 dB Rw

31-41 kg/m²

διπλό µονωτικό λάστιχο µαύρου χρώµατος

κάθετα προφίλ

πέλµατα εδάφους

πλήρους ύψους (31 dB Rw)πόρτες

ηχοµόνωση

πάχος πανέλου

1800-3000 mmύψος τοίχου µε πόρτα

µελαµίνη, καπλαµάς, HPL, CPL, βινύλιο, 
επιφάνεια έτοιµη για βαφή ή επικόλληση 
ταπετσαρίας, άκαυστη µοριοσανίδα

βραδύκαυστα φύλλα
(προαιρετικά)

Class B1/M2

progress

Αναπτύγµατα πτυσσόµενων τοίχων 

ακορντεόν επίπεδη επιφάνεια

85mm

130-160 mm

179-240 mm

150-298 mm

10 mm

1500-3050 mm

PVC

28-31 dB Rw

14 kg/m²

ένα µονωτικό λάστιχο µαύρου χρώµατος

-

-

µελαµίνη, καπλαµάς, HPL, CPL, βινύλιο, 
επιφάνεια έτοιµη για βαφή ή επικόλληση 
ταπετσαρίας, άκαυστη µοριοσανίδα

Class B1/M2

πλάτος φύλλου

phonic | progress | mono | τεχνικές προδιαγραφές

| phonic

| progress

 | mono
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Η asset office interiors υλοποιεί τα οράµατα 
των πελατών της, µε την ανάπτυξη λύσεων που 
προσαρµόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε 
επιχείρησης.

Συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους οίκους 
του εξωτερικού, προσφέροντας ένα σύνολο 
διακεκριµένων προϊόντων που ανταποκρίνονται 
στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της και 
δηµιουργούν λειτουργικούς, εργονοµικούς και 
αισθητικά ξεχωριστούς χώρους.

Η τεχνογνωσία της εγγυάται την άριστη εφαρµογή 
των προϊόντων, ενώ το υψηλό επίπεδο των 
παρεχόµενων υπηρεσιών εξασφαλίζει διαρκή 
υποστήριξη και aster sales service.

Η ολοκληρωµένη συλλογή της asset office interiors 
αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
προϊόντων:

• διαχωριστικά συστήµατα

• κινητοί τοίχοι

• έπιπλα γραφείου και καθίσµατα

• επενδύσεις δαπέδων

• επενδύσεις τοίχων

• ηχοαπορροφητικές επενδύσεις

• καθίσµατα lounge

• συστήµατα αποθήκευσης



Λεωφόρος Κηφισίας 294, Χαλάνδρι, 15232 , Αττική | T: 210 6844 905, F: 210 6844 906
info@asset.gr > www.asset.gr

κινητοί | πτυσσόµενοι τοίχοι




