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ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ PRISMA ΣΤΑΘΕΡΑ 

( ΜΕΧΡΙ ΟΡΟΦΗΣ) 

 

 

Αποτελούνται από εσωτερικό φέροντα μεταλλικό σκελετό, ο οποίος επενδύεται με πανέλα διαφόρων 

υλικών που διαμορφώνουν συνολικό πάχος τοιχώματος 10 cm. 

 

Ο φέρων μεταλλικός σκελετός σχηματίζεται από κατακόρυφες διάτρητες και οριζόντιες  

γαλβανισμένες χαλύβδινες δοκούς ορθογωνικής διατομής 60x25x1,5 mm, που συνδέονται μεταξύ 

τους με ειδικούς συνδέσμους από ενισχυμένο πολυαμίδιο. 

 

Οι μεταλλικές δοκοί φέρουν ειδικές εγκοπές και οπές για την αγκίστρωση ειδικών βάσεων, για την 

στερέωση των πείρων ανάρτησης των επενδύσεων (πανέλων), για την σύνδεση επιφανειών και για 

την διέλευση καλωδιώσεων. 

 

Στις πλευρές του σκελετού που αναρτώνται τα πανέλα επικολλάται ταινία αφρώδους PVC 3 mm, η 

οποία μετά την ανάρτηση των πανέλων, τελεί υπό πίεση, δημιουργώντας εξαιρετικές 

θερμοηχομονωτικές ιδιότητες για το διαχωριστικό, οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω με 

την (προαιρετική) τοποθέτηση εσωτερικά, στρώματος πετροβάμβακος ή υαλοβάμβακος. 

 

Στις πόρτες και στα παράθυρα υπάρχουν πλαίσια (κασώματα) από προφίλ αλουμινίου. Στα 

παράθυρα τα προφίλ αλουμινίου είναι είτε για μονό τζάμι, είτε για διπλό τζάμι. Επίσης υπάρχουν 

προφίλ αλουμινίου για την διαμόρφωση γωνίας 90ο , για σχηματισμό “Ταυ” (Τ) και σταυρών, όπως 

και για το σχηματισμό οποιαδήποτε γωνίας. Τα προφίλ αλουμινίου είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική 

βαφή. 

 

Στο κάτω μέρος κάθε κάθετου στοιχείου προσαρμόζεται ειδικός ρεγουλατόρος και στο άνω μέρος 

υπάρχει ειδικό τηλεσκοπικό στοιχείο διαδρομής 100 mm, για την πλήρη προσαρμογή του 

τοιχώματος ακόμα και σε μη οριζόντια δάπεδα και οροφές. 
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Τα πανέλα πλήρωσης  των σταθερών διαχωριστικών κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών 

στρώσεων 18mm κατηγορίας Ε1 επενδεδυμένη αμφίπλευρα με καπλαμά δρυός ή με μελαμίνη. Στα 

σόκορά τους θερμοσυγκολλάται ταινία PVC πάχους 0,45 mm, για την πλήρη στεγάνωση των 

πανέλων. Τα πανέλα φέρουν ειδικά γαλβανισμένα άγκιστρα που αγκυρώνουν στους σχετικούς 

πείρους του μεταλλικού σκελετού. 

 

Οι πόρτες έχουν πάχος 40 mm και είναι επικαλυμμένες (και στα σόκορα) με HPL (laminate) ή με 

καπλαμά δρυός.  Φέρουν ανοξείδωτους μεντεσέδες και κλειδαριά ασφαλείας. Η διεύθυνση 

ανοίγματος των θυρών αλλάζει ταχύτατα χωρίς καμία αλλαγή στοιχείων. 

 

Οι υαλοπίνακες έχουν πάχος 4 mm και προσαρμόζονται με ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα στα προφίλ 

του πλαισίου. Δέχονται περσίδες σκίασης, είτε εξωτερικές (μονό τζάμι) είτε εσωτερικές (διπλό τζάμι). 

 

Διαστάσεις, τύποι και χρώματα στον τιμοκατάλογο του ΔΡΟΜΕΑ. 

 

 

Συσκευασία: α. μεταλλικοί δοκοί κατακόρυφοι ανά παραγγελία δεμένοι με τσέρκι 

  β. οριζόντιοι δοκοί ανά παραγγελία δεμένοι με τσέρκι 

  γ. πανέλα πληρώσεως και πόρτες με περιμετρική προστασία σε παλέτα 

  δ. τζάμια σε ειδική συσκευασία 

  ε. προφίλ αλουμινίου σε ξεχωριστή συσκευασία με χάρτινη προστασία 
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