Variabilný strop VARIORIOR

®

Originálne riešenie pre sály a väčšie miestnosti,
ktoré potrebujete príležitostne rozdeľovať na menšie priestory.
Potrebujete z vašej konferenčnej miestnosti vytvoriť priestor s niekoľkými
oddelenými boxmi? Chcete zmeniť veľký priestor tanečnej sály
na volebnú miestnosť pre viacero okrskov naraz? Potrebujete mať
oddelené priestory na výstavy, predajné akcie či športové súťaže?
Máte komornú oslavu pre tridsať ľudí a sálu s kapacitou na tisíc
návštevníkov? Potrebujete rýchlo a ľahko oddeľujúce stenové priečky?
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Praktické rozdelenie veľkých miestností
Vysoká variabilita priestoru
Dočasné oddeľujúce priečky
Rýchla a ľahká manipulácia
Rôzne stropné motívy
Nové svetelné možnosti
Pre nové aj jestvujúce miestnosti
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Konštrukčné riešenie celého stropu je patentovaným riešením Ateliéru Slabey.
Inštalácia konštrukcie nie je náročná, vyžaduje si však stavebné úpravy
a zásahy do osvetlenia jestvujúcej miestnosti. Pri nových sálach sa môže strop
optimálne zladiť osvetlením a funkčnosťou už pri návrhu. Samotná konštrukcia
sa prispôsobuje na konkrétne podmienky.
Manipulácia s variabilným stropom je jednoduchá. Pomocou manipulačnej tyče
sa uvoľní potrebná západka a panel sa na pántoch spustí dole. V prípade, že sa
má panel vrátiť do pôvodnej polohy, stačí panel jemne nadvihnúť a vrátiť na jeho
miesto, kde sa zacvakne do pôvodnej polohy na strope. Počas polohy oddeľujúcej
steny je panel fixovaný v pántoch na strope tak, aby sa nehýbal.
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Nové riešenie pre rozčlenenie veľkých spoločenských miestností na menšie
sály funguje na jednoduchom princípe:
Do sály sa namontuje nový stropný podhľad s patentovaným systémom
VARIORIOR . Tento systém visí na ľahkej pevnej kovovej konštrukcii, pričom
jednotlivé sklopné panely systému môžu byť prichytené v polohe „stropu“,
alebo môžu visieť podľa potreby a dispozičného riešenia tak, aby vytvárali
dočasné optické delenia miestnosti na viacero boxov. Panely visia voľne
smerom k zemi, kde sa môžu, ale nemusia uchycovať.
®

Výplňová konštrukcia panelov môže byť rôzna, ako napríklad z hliníka, plexiskla,
plastov alebo prírodných materiálov na báze dreva, sadry a podobne.
Na konštrukcii panelov môžu byť namontované špeciálne textílie, ktoré môžu
niesť rôzne motívy, podľa požiadaviek záujemcu tak, aby boli zladené
s interiérom miestnosti. V čase, keď sa variabilný strop nepoužíva, vytvára
plátno zaujímavú štruktúru na strope.
Je vhodné pri inštalácii variabilného stropu zároveň vyriešiť aj osvetlenie
sály, pretože podhľadový variabilný strop bude meniť svetelné podmienky
v sále. Pri návrhu treba zladiť stropné osvetlenie v čase „zdvihnutého stropu“
aj v období, keď sú jednotlivé panely podľa potreby spustené.
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Architektonický Ateliér Slabey
vám ponúka:
– optimalizáciu stropu pre vaše priestory
– návrh a jeho vizualizácie s variantmi
využitia priestoru
– realizáciu variabilného stropu v súlade
s požiadavkami
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