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DLA KOGO ?

Ściany mobilne VIELE USM to obecnie najlepsze rozwiązanie do do 9000 mm, które składają się z wielowarstwowego wypełnienia 
szybkiego podziału przestrzeni wewnętrznych. Cechuje go wysoka tłumiącego, rozpierających mechanizmów wewnętrznych oraz 
jakość, funkcjonalność oraz różnorodność elementów warstwy zewnętrznej, wykonanej z forniru, laminatu, lakierowanej 
wykończeniowych. Dzięki temu ściany mobilne VIELE USM tworzą lub tapetowanej płyty MDF, a także innych materiałów według 
wyjątkowe wnętrza, ułatwiając funkcjonowanie ich właścicieli i upodobań klienta, dodatkowo zabezpieczonych preparatem 
późniejszych  użytkowników. solnym w celu uzyskania trudnopalności. 

Zastosowanie ścian mobilnych VIELE USM pozwala na stworzenie Torach, stalowych lub aluminiowych, po których poruszają się 
nowych przestrzeni bez konieczności wprowadzania trwałych moduły
rozwiązań budowlanych przy  zachowaniu wysokie j  
dźwiękoszczelności.   Parkownicy, która jest miejscem parkowania modułów po złożeniu 

ściany 
Budowa ścian mobilnych VIELE USM opiera się na trzech 
podstawowych elementach: Ściany mobilne VIELE USM spełniają wymogi bariery akustycznej, 

są szczelne, bezprogowe, a przy tym  stanowią niekwestionowaną 
 Modułach, o szerokości od 600 do 1500 mm i wysokości od 2000 ozdobę wnętrza. 

DLACZEGO  ?VIELE USM

UNIWERSALNY SYSTEM MODUŁÓW VIELE USM

§

§

§ PRZEŁOM CENOWY

§ PROSTA OBSŁUGA

§ SZYBKA REALIZACJA

§ POLSKI PRODUCENT

§ NIEPOWTARZALNY PROJEKT DOPASOWANY DO WNĘTRZA OBIEKTU

§ BOGATY WYBÓR MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

§ GWARANCJA (36 MIESIĘCY) NA WSZYSTKIE ELEMENTY ŚCIANY.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

System VIELE USM  przeznaczony jest do większości pomieszczeń, w których zachodzi potrzeba podziału przestrzeni. 
W szczególności są to obiekty :   

ź 

hotele ( sale konferencyjne, restauracyjne, balowe

oraz inne pomieszczenia, gdzie spełnią swoją funkcję);

ź  restauracje, domy weselne

ź  uczelnie, szkoły, przedszkola, centra edukacyjne

ź  centrom handlowym 

ź  sanatoria 

ź  centra biznesowe 

ź  biura zarządów firm i instytucji 

ź  rezydencje 

ź  obiekty  prezentacyjno – wystawowe

 BRANŻY HOTELOWEJ 



SWOBODA W PODZIALE PRZESTRZENI
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WYSOKA DŹWIEKOSZCZELNOŚĆ \  dB 40-52

NOWOCZESNY DESIGN

RÓŻNORODNOŚĆ MODUŁÓW \ DRZWI, ELEMENTY SZKLANE

BRAK PROWADNIC PRZYPODŁOGOWYCH

System  nie wymaga montowania prowadnic przypodłogowych co 

przekłada się na estetykę wnętrza oraz funkcjonalność. Moduły poruszają się 

tylko po torze umieszczonym w suficie zaś po złożeniu moduły umieszczane są 

w tzw. „bazie” co pozwala na zaoszczędzenie miejsca w pomieszczeniu.

VIELE USM

Ogromna gama materiałów wykończeniowych, sprawia, że 

powierzchnia ścian nieodzownie współgra z charakterem wnętrza 

obiektu. Dzięki temu tworzymy  nieograniczone możliwości kreacji 

przestrzeni. Forniry, laminaty, tapety,  a nawet freski lub jeśli ktoś 

woli - wydruki ploterowe, stawiają przed nami nowe wyzwania. 

Ściana posiadają wypełnienie dźwiękoszczelne, mechanizm oraz gumowe 

rozpieracze ( dolne i górne). Gwarantuje to wysoką dźwiękoszczelność oraz 

stabilność całej ściany.   

Elementy ściany mogą posiadać drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe. 

Funkcjonalność oraz estetykę  podnoszą również moduły przeszklone oraz 

nietypowe moduły dostosowane do wnętrza pomieszczenia.   

Moduły dodatkowe: 
- moduł drzwiowy jednoskrzydłowy 
 - moduł drzwiowy dwuskrzydłowy
- moduł przeszklony 

A 
B
C 

Profil 
zamykający

Strop

Tor

Podłoga

Moduł standardowy

ZAMKNIETY

Moduł standardowy

OTWARTY

Rozpieracz
górny

Rozpieracz
dolny
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TYPY MODUŁÓW \ NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

STANDARDOWE \ TELESKOPOWY, STANDARDOWY TEL - NE -  

 DRZWIOWE \ 1-SKRZYDŁOWE, 2-SKRZYDŁOWY, 

                                PRZESZKLONY OTWIERANY PRZESZKOLNY   OTWIERANY

D1 - 
DP - D0P - D0 - 

 
 

D2 - 

PRZESZKLONE \ BALKONOWE, OKIENNE  PB -  PO - 

NIESTANDARDOWE \ 90 STOPNI, 45 STOPNI, TYP-T  90 -  45 -  T - 

Różnorodność modułów pozwala na kształtowanie 

nowych pomieszczeń w sposób nieograniczony.

Daje to swobodę przy projektowaniu oraz pełną 

gwarancję, że wykorzystamy maksymalnie 

pomieszczenie i potencjał jaki daje możliwość 

stosowania ścian przesuwnych.

TEL NE

D1 D2

PB PO

90 45 T

DP D0
D0P
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płyta laminowana  

płyta MDF
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      powierzchnie perforowane 
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 ROZPIERACZ 

 MECHANIZM ROZPIERAJĄCY ZATRZASKOWY

 PŁYTA MODUŁU

 DŹWIGNIA

 PROFIL ZAMYKAJĄCY „wpust-pióro”

 SPRĘŻYNA  

PARAMETRY MODUŁU:

Wysokość modułu: –  mm

Szerokość modułu:  -  mm

Grubość modułu:  mm

Dźwiękoszczelność Rw: 
     a.    dB, dB,  dB  

           (moduły  typu TE, NE, D1, D2,D0,90,45,T)

      b.  dB,  dB

           (moduły  typu: PB, PO)

Ciężar modułu:
      kg/m2 - w zależności od dźwiękoszczelności

Powierzchnia modułu:
     a.  (18mm - standard)

     b. 

 Okleina modułu:
     a. CPL ( standard) lub HPL ;

b. (buk, brzoza, dab, mahon, orzech 

amerykanski );

c.  ; 

d.  ;

e.  ; 

f.  ; 

g.  ; 

h. ; 

     i.  ( możliwość pomalowania ścian dowolnymi  

         farbami w dowolne wzory)(standard );

     i. inna  według ustaleń

40 42 dB,  dB,

          (16,12,10 mm - opcja)
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Siła docisku poziomych
listew uszczelniajacych
1500 - 3000 N



1

2

3

4

5
6

8

9

PARKOWANIE \ NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Różne sposoby parkowania modułów 
pozwalają na idealne dostosowanie systemu 
VIELE USM do miejsca pomieszczenia pod 
względem funkcjonalności jak i estetyki 
pomieszczenia. 
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SYSTEM JEDNOWÓZKOWY

J - jednopunktowy ( baza przy szynie)

SYSTEM DWUWÓZKOWY

D1 - baza przy szynie (standard)

D2 - pojedyncza baza

D3 - pojedyncza baza

D4 - wielokrotna baza 

D5 - z niszą parkującą 

D6 - z niszą parkującą pod ukosem 

D7 - wzdłuż ściany 

D8 - podwójnie wzduż ściany 9

Zaproponowane rozwiązania można łączyć 
ze sobą tworząc rozwiązanie dopasowane do wnętrza pomieszczenia. 



Uniwersalny 
gwarantuje bezkolizyjną
jazdę modułów po torze.

wózek okrągły

SWOBODA W PODZIALE PRZESTRZENI

WÓZEK

TOR

Tor stalowy lub aluminiowy
można montować do stropu
bądź ściany. Dzięki kątownikom
możliwe jest oparcie sufitu 
podwieszanego bezpośrednio,
na torze przez co tor nie wystaje 
poza płaszczyznę sufitu. 

wózek z łożyskami wózek z uchwytem modułu umieszczony w torze jezdnym 

tor tor z kątownikiem do zaczepu sufitu podwieszanego

SYSTEM PODWIESZENIA MODUŁÓW

JEDNOPUNKTOWYJ

D

Moduł zawieszony jest na jednym wózku.
Pozwala to na obrót modułu wokół własnej 
osi.

DWUPUNKTOWY

Moduł zawieszony jest na dwóch wózkach, 
dzięki czemu gwarantuje to stabilność 
całej ściany.

PROFILE OCHRONNE

Moduł może posiadać aluminiowe 
profile chroniące krawędzie 
przed zniszczeniem lub doklejkę PVC.

Tor

Podłoga

Strop

J D

MODUŁY Z DOKLEJKĄ PVCMODUŁY Z ALUMINIOWYMI PROFILAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI

VIELE



www.viele.pl

Biuro handlowe:

ul.Młodej Polski 22 lok. 80  
20 - 863 Lublin
Polska

mobile: +48 605 416 046

biuro@viele.pl
mobile: +48 515 674 348

VIELEGROUP jest wiodącym dostawcą ścian mobilnych dla obiektów hotelowo – restauracyjnych, sal konferencyjnych, centrów 

handlowych, biur zarządów firm i instytucji, szkół i uczelni itp..

Od samego początku VIELGROUP specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu wnętrz w oparciu o nowoczesne technologie, 

wsparte fachową wiedzą z zakresu architektury. Firma dynamicznie rozwija swój potencjał, stale podnosi jakość swoich produktów, 

czego efektem są sukcesy na rynku i zadowolenie Klientów.

Produkcja ścian mobilnych

VIELEGROUP świadczy usługi w zakresie projektowania, produkcji i montażu ścian mobilnych, uwzględniając przy tym specyfikę 

branżową Klientów. Rozwiązania dopasowane są również do Klientów indywidualnych. W każdym przypadku końcowym efektem pracy 

firmy jest niepowtarzalna aranżacja przestrzeni oraz większe możliwości funkcjonowania obiektu.

2009-2010 © VIELEGROUP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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