
Nüsing - Mobilní příčky 
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Příčka Nüsing NW 100 E 
Mobilní příčka z jednotlivých dílů


100 mm silných.


S příčkou Nüsing 100 E Vám 

nabízíme hospodárnou 

alternativu našeho 

programu rozdělení 

místností mobilními 

příčkami. 

Přirozeně i při dodávce 

stěny NW 100 E jsou 

dodrženy vlastnosti stěn 

Nüsing, například 

celoobvodový ocelový 

svařovaný rám. 

Spojení dílů je provedeno 

pomocí hliníkových profilů 

s integrovaným těsněním 

z pružné umělé hmoty. 

Dotěsnění u podlahy a 

stropu je docíleno hliní-

kovými teleskopickými 

přítlačnými prvky. 

Díky našemu dvojitému 

nůžkovému mechanismu 

docilujeme přítlak až 

1500 N. 

Provedené zkoušky 

vzduchové neprůzvučnosti 

dle DIN EN 20140-3 

prokazují hodnoty až 

Rw, P48 dB. 

Obsluha je bezproblémová 

a komfortní, tak, jak jste u 

našich produktů zvyklí. 

Výrobek splňuje TÜV – 

zkoušku dle DIN 31000. 



Technická data 
Rozměry: tloušt’ka dílu: 100 mm 

šířka dílu: max. 1.280 mm 
výška dílu: max. 4.000 mm 

Konstrukce: celoobvodový ocelový 
svařovaný rám, zavěšení s 
výškově seřiditelným 
mechanismem 

Díly: normální běžný díl (NE), 

Kolejnička 

Hliníkový

přítlačný


trámek, černý


Výšková regulace 
na každém 
vodicím vozíku 

Obvodový 
svařovaný 
ocelový rámdveřní díl (SE), teleskopický díl 

(TE), rohový díl (EE) 

16-ti milimetrová dřevotřís-
Izolace

ková deska E1/V20, povrchové podle 
desky jsou výměnné bez požadavků 

na zvukovoudemontáže příčkového dílu 
izolaci 

dřevotříska s nanesenou 
Tlačnávrstvou lamina, umělé hmoty, 
vyrovnávací 

Povrch: 

Povrchy: 

dýhy 

Přítlačné prvky: nahoře a dole teleskopické 
hliníkové prvky s dvojitými 
dotěsňovacími profily 

Pohon přítlaku: stabilní zdvojená nůžková 
převodovka k vystavování 
přítlaku, přítlak 1500 N, 
odnímatelná klika 

Spojení dílů: hliníkové profily přírodně 
eloxovány EV 1 

Typ UM: svislé hrany dílů chráněny 
přesahujícím hliníkovým 
profilem 

Typ KA: svislé hrany dílů s povrchem 
shodným s plochou, v 
uzavřeném stavu nejsou vidět 
hliníkové profily 

Vzduchová dle DIN EN 20140-3 
neprůzvučnost: až Rw,P 48 dB 

Kolejnička:	 ocelová pozinková nebo 
hliníková 

Odstavení přizpůsobeno požadovanému 
dílů: prostorovému řešení 

pružina 

Dvojitý 
nůžkový 
mechanismus 

Hliníkové 
profily 
s magne-
tickými 
lištami 

Hliníkový 
přítlačný 
trámek, černý 



–

Dělení prostor mobilními příčkami
Dělení prostor mobilními příčkamiDělení prostor mobilními příčkamiDělení prostor mobilními příčkamiDělení prostor mobilními příčkami

Další výrobky našeho programu: 

Příčka NW 100 
Mobilní příčka z jednotlivých dílů 

– povrch dle volby 

– vzduchová neprůzvučnost 

až Rw,P 59 dB 

– těsnost proti kouři 

– požární odolnost 60 min 

v uzavřeném stavu 

Lamelové příčky 
– faltina plan 

– Westfálské dveře 

– Mona-dveře z koženky 

NW Glas 
– Jednotlivé díly 

– Manuálně nebo elektricky ovládané 

Příčka Nüsing 60 
– samostatné díly 

– spojení panty 

– vždy s dveřmi 

– prosklení na přání 
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Reg.-Nr 3 863/QM 

Technické změny a vylepšení si vyhrazujeme 

Nusing 

Nüsing ČR spol. s.r.o. 
Stará 1664/72 
400 01 Ústí nad Labem 
telefon 4 75 20 05 23 
fax 4 75 21 46 97 
www.nuesing.cz 
info@nuesing.cz 

. 


