پارتیشن فریم لس شیشه ای
در این نوع پارتیشن از یک پروفیل آلومینومی با ابعاد  3در  4سانتی متر ،به عنوان نگه دارنده دور شیشهها استفاده می شود .شیشه های این پارتیشن از نوع سکوریت
 01میلی متر هستند و به وسیله یک پروفیل آلومینیومی که یک شیار برای قرار گرفتن شیشه دارند ( محل قرار گیری یک الیه شیشه هستند ) قاب میشوند که پت
از قرار گیری شیشهها در محل خود با کمک دو نوار سیلیکونی در دو طرف شیشه ها استحکام و ایستایی باالیی به دس می آورند .درب ها در این پارتیشن اداری از
نوع فریم دار ( چارچوب ) هستند و از یک پروفیل آلومینیومی با ابعاد  7در  4سانتی متر ،فریمی برای درب در نظر گرفته می شود .لوال و دستگیره استفاده شده مرستوم
در ایران و اغلب کشور ها برای این نوع از درب ها برند معروف ایتالیایی مرونی و هوپه هستند و شیشه درب هم از نوع شیشه سکوری  01میلیمتر اس

.ایتن نتوع

پارتیشن تک جداره ،پیوس ها یا جزئیات قابل کم و زیاد کردنی هم دارند-0:امکان نصب استیکر یا انجام سندبالس بر روی شیشهها را دارند که میشود به آن هتا
اضافه کرد ،همچنین رنگ فریم آلومینومی این پارتیشن های شیشه ای به صورت مرسوم رنگ خالص آلومینیوم ( نقره ای ) یا آنودایز اس  ،البته این روزها رنگ مشکی
و سفید هم زیاد استفاده می شود -2.امکان استفاده از درب تمام ام دی اف به عنوان جایگزین درب تمام شیشه که منجر به کاهش هزینه و ایجاد یک تنوع ظاهری در
دیوارهای تمام شیشه میشود-3.امکان استفاده از شیشه های هوشمند که با استفاده از یک الیه میکرو فیلم و با کمک برق به سرع شیشته هتای شتفتاف را بته
شیشههای تمام مات تبدیل میکند و مانع دید محیطها به یکدیگر میشود-4.امکان استفاده از نوارهای پلی کربنات بین شیشهها برای کنترل بیشتر صدا و بته وجتود
آمدن ظاهر یکدس تر.
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