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Kristalno jasne rešitve
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Kristalno jasne rešitve

Kako ustvariti spodbudno okolje za delo?

DEKO filozofija je preprosta - pomembni so ljudje!

Najvišja prednost je prilagajanje pisarniške ureditve, ki povezuje 

zaposlene.

Enojno in dvojno zastekljene predelne stene DEKO so 

preprost odsev te filozofije.
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Steklene predelne stene

Ni nujno, da so stene, ki razmejujejo pisarniške prostore, vedno 

zidane.

DEKO steklene predelne stene ustvarjajo zanimivo in  

spodbundo delovno okolje in so uporabljene kot 

razmejitveni zidovi, ki delijo prostore, a so še vedno 

povezani med seboj.

Izkušnje kažejo, da učinkovitost zaposlenih in osebno 

zadovoljstvo na delovnem mestu naraščata tam, 

kjer je spodbujeno sodelovanje med zaposlenimi. Odprtost 

pozdravlja sodoben menedžerski slog in svetovljansko 

celostno podobo.
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Odprta arhitektura ali razporeditev prostorov

Vsa podjetja imajo individualne potrebe, ki morajo biti predstavljene v ureditvi njihovih stavb.

Nekateri imajo raje odprto okolje, medtem ko drugi potrebujejo lastne pisarniške prostore in konferenčne sobe, v katerih lahko 

nemoteno potekajo intervjuji in sestanki.

Postavljanje sten  ne bi smelo povzročiti izgube prostornosti in svetlobe.

DEKO predelne stene, sestavljene iz integralnih mask, jedkanega ali vzorčnega stekla, ponujajo popolno načrtovanje, brez izgube 

naravne svetlobe in povezanosti, kjer sta ti zahtevani.



Ustvarjanje notranjega okolja

Vedno večja ozaveščenost opozarja, da na notranje vzdušje in 

delovno storilnost vplivajo tudi materiali, ki so uporabljeni za 

predelne sisteme.

Glede na intenzivne raziskave in razvoj izpolnjujejo DEKO stekleni 

predelni sistemi vse predpisane zahteve in imajo pridobljene  

okoljevarstvene certifikate.
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Vznemirljiv barvni izbor

DEKO steklene stene so lahko zasnovane iz posebej izbranih barvnih palet, ki izpopolnjujejo vizualno kakovost prostorov.

DEKO steklene predelne stene, popolnoma združljive z ostalimi DEKO sistemi, omogočajo arhitektom in oblikovalcem več svobode pri 

ustvarjanju učinkov svetlobe in s tem izboljšanju vizualne podobe celotnega okolja.



Oblikovalske možnosti,  
ki jih omejuje samo domišljija
Danski dizajn v njegovi najboljši luči – najboljši opis za DEKO  

predelne stene.

DEKO daje arhitektom in oblikovalcem navdih pri ustvarjanju 

novih in kreativnih rešitev.

Široka izbira modelov ponuja neomejene možnosti oblikovanja 

brez kompromisov.

Brezčasen, preprost dizajn izdelkov, zagotavlja atraktivne 

prostorske učinke, ki nudi arhitektom in oblikovalcem popolno 

kuliso za interier.
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DEKO detajli - vgrajena kakovost

DEKO predelni sistemi so dosegli svetovni uspeh zaradi dveh razlogov:

• ker je koncept prilagodljivega dizajna prostorov zaželen v večini sodobnih delovnih  

 okolij in

• zaradi stalne kakovosti izdelkov, ki jih ponuja DEKO

DEKO združuje industrijsko sposobnost z izročili dobrega strokovnega dela.



Da bi dopolnili široko izbiro steklenih 

predelnih sten, je DEKO razvil celovit 

sistem vrat.

Edinstveno DEKO trdno jedro iz alumini-

jevega okvira, ki ga karakterizira visoka 

stopnja stabilnosti, ustvarja popolno  

oblikovano odprtost in popolno končno 

podobo.

Z različnimi debelinami, ki so na voljo, so 

okvirji lahko namenjeni steklenim 

predelnim stenam, lahko pa se prilegajo 

tudi opeki, betonu in običajnim mavčnim 

stenam.

Obsežna izbira vrat je na voljo v različnih 

oblikah, ognjevarnih razredih in z različno 

zvočno zaščito.

Polna vrata, vrata z vgrajenim steklom in 

steklena vrata so na voljo v enokrilni in 

dvokrilni izvedbi.

Na voljo so različne obdelave in višine vrat.

Vrata in okvirji
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DEKO FG sestavlja 99,9 % stekla.

DEKO zbirka predelnih sten s sitemom 

DEKO FG, zasnovan na prednostnih 

oblikovanja, zagotavlja estetiko in 

originalnost in je popolnoma preizkušen 

ter do popolnosti razvit sistem, ki 

oblikovalcem omogoča ustvariti popol-

noma individualen končni izdelek.

DEKO FG je sestavljen iz enojnih steklenih 

modulov, ki so postavljeni od tal do stropa 

s tankimi aluminijastimi deli, ki se ujemajo 

z ostalimi komponentami zgradbe.

DEKO FG je na danskem Inštitutu za 

požarno in varnostno tehnologijo testiran 

po danskih in evropskih standardih za 

ognjevarnost, kjer je pridobil certifikat za 

razreda EI30 in EI60.

Za več informacij in referenčne foto-

grafije, obiščite www.dekofg.com.

DEKO FG - popolnoma steklene predelne stene



Spuščeni strop Kotni spoj 90° T-spoj

Strop Spojnik Zaključni profil

Detajli presekov standardnih steklenih sten

Primeri kažejo detajle horizontalnih in 

vertikalnih presekov DEKO FG aluminij-

astih montažnih profilov in možnosti 

stikov. 

Detajli presekov požarnih sten

Tla Alu-okvir / steklena vrata Zaključni profil

Primeri kažejo detajle horizontalnih in 

vertikalnih presekov ognjevarnih stikov in 

aluminijastih montažnih profilov.

Debelina stekla je lahko od 18 do 28 mm, 

odvisno od zahtevanega ognjevarnega 

razreda.

Pri DEKO FG lahko izbirate med  

naslednjimi ognjevarnimi razredi: E30, 

EI30, E60 in EI60.

Spojnik Kitani spoj Odprti spoj

Tla Kitani spoj
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DEKO GV ponuja arhitektom in oblikoval-

cem popolno orodje za maksimalno 

osvetlitev in prostornost, ne samo v 

pisarnah, konferenčnih sobah in notranjih 

igriščih, ampak tudi v šolah in ostalih 

institucijah, kjer je zahtevana visoka 

zvočna zaščita prostorov.

Diskretni detajli omogočajo, da stene 

enostavno in v celoti demontirate in jih 

ponovno sestavite. To večina drugih 

sistemov šele poskuša doseči.

DEKO GV je tako kot steklene predelne 

stene testiran za ognjevarnost na 

danskem Inštitutu za požarno in 

varnostno tehnologijo, kjer je pridobil 

certifikat za razreda EI30 in EI60.

DEKO GV je glede zvočne zaščite razred 

zase. Velik razmik med steklenima 

površinama, v kombinaciji z dvema 

različnima debelinama stekla, poskrbi za  

zelo dobro zvočno izolacijo  49 dB. 

Za več informacij in referenčne fotograf-

ije, obiščite www.dekogv.com.

DEKO GV - dvojne steklene predelne stene



Strop T-spoj Spojnik

Detajli presekov standardnih steklenih sten

Slike prikazujejo detajle horizontalnih in 

vertikalnih presekov standardnih 

aluminijastih okvirjev s spojniki steklenih 

predelnih sten.

Standardne DEKO GV predelne stene so 

sestavljene iz dveh stekel debeline 4 in 6 

mm. 

Detajli presekov požarnih steklenih sten

Slike prikazujejo detajle horizontalnih in 

vertikalnih presekov aluminijastih okvirjev 

s spojniki steklenih predelnih sten.

DEKO steklene predelne stene so lahko 

izdelane v naslednjih ognjevarnih 

razredih: E30, EI30, E60 in EI60.

Stekleni deli so lahko vgrajeni samostojno 

ali kot del obstoječega sistema betonskih 

ali suhomontažnih predelnih sten.

F30 EI30 EI60

Tla 90° vogalnik Stena s steklenimi vrati



DEKO je vodilni proizvajalec demontažnih, steklenih in zložljivih predelnih sten v Skandinaviji in distribuira svoje izdelke v več kot 35 

državah po svetu, vključno z Evropo, Afriko in Azijo, v sodelovanju z lokalnimi distributerji.
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