BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ
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Proje Adı / Project Name: Kapadokya Tekstil / Kapadokya Textile, İzmir
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Diversa Modüler
Bölme Duvar Sistemleri
Diversa Modüler Bölme Duvar Sistemleri, ofis ortamının
gereksinim duyduğu ses ve yangın kontrolü, tesisatlara geçiş
ve erişim olanağı, hızlı montaj ve demontaj, düzenli ve temiz
çalışma alanı yaratma özellikleriyle öne çıkmaktadır.
Çelik profillerden oluşan konstrüksiyon yapısı, suntalam, HPL
laminat,doğal ahşap kaplı panel ve özel panel (seramik, metal,
kumaş kaplı) seçenekleri ile geleneksel duvar sistemlerine göre
çok daha hafif bir çözüm sunarak bina yükünü azaltmakta ve bu
özellikleriyle de yapı maliyetine ekonomik katkı sağlamaktadır.

Diversa Modular
Partition Walls
Diversa Modular Partition Walls have become prominent due to
their many features such as; fire and noise control properties,
accommodation of utility installations, rapid installation and
disassembly and creation of a neat, clean work space all
essential requirements of the modern office environment.
When compared to traditional wall systems Diversa modular
partition walls reduce the load of the building through the use
of lighter structures consisting of aluminium and steel profiles,
and melamine panels, HPL natural wood veneer fabric covered
panels which also contribute to a more economic cost of
construction.
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Neden modüler
bölme duvarlar?

Why modular
partition walls?

Diversa klips sisteminde; duvar panelleri tam boy kullanılan
klips rayları ile çelik dikme profiline klipslenmektedir.
Tek noktadan sabitlenen sistemler ile karşılaştırıldığında
Diversa’nın sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir:

Only in the patented clips system of Diversa the wall panels
are invisibly clipped at the partition uprights with clipsrails
throughout their whole length.

Yüksek stabilite

The advantages in comparison to a simple point fixture are
as follows:

Tam boy kullanılan klips raylarının çelik dikme profili ile
oluşturduğu güçlü bağlantı sayesinde, çok güçlü bir yapı elde
edilmektedir.

Improved stability

Mükemmel birleşim yerleri

More exact joints

Bölme duvar panelleri yatayda ve düşeyde klips rayları ile
sabitlenmiştir. Bu, ilave sabitleme parçasına gerek duymadan,
mükemmel birleşme yerleri oluşmasını sağlar.

At the same time the partition wall panels are fixed in respect
of lateral displacement. This ensures modular accuracy and
especially an exact joint. Spacers are not necessary.

Yüksek akustik izolasyon

Higher acoustic insulation

Bölme duvar panelleri ile konstrüksiyon profillerinin
mükemmel bağlantısı, yüksek akustik izolasyon ile sonuçlanır.

The constant accuracy of the connection between partition
wall panels and substructure results in the best acoustic
insulation.

The inserted full length clipsrails form a strong connection with
the uprights in results there fore in a very stable construction.

Proje Adı / Project Name: Gama Holding Business Center Katı / Gama Holding Business Center Floor, Ankara
Mimari Tasarım / Architectural Design: Profit Neşet Güne
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TEK CAMLI MODULLER
SINGLE GLASS MODULES
Geniş cam modüller ve sadece 20 mm genişliğindeki
çerçeveler Diversa tek camlı sistemin özelliklerini
oluşturur. İnce cam profilleri ve derzli sistemiyle
Diversa, estetikte minimalist anlayışın mükemmel
yanısmasıdır.
Geniş cam çerçeveleriyle çok yönlü tasarımlar elde
edebilirsiniz. Bu sistem şeffaf, yalın ofisler yaratır
ve çift camlı modüllerle mükemmel bir şekilde
kombine edilir.
Large glass panels and frames just 20 mm
wide form the slim characteristics of single
glass modules. Glass units as large as possible.
Transparency turns into pure pleasure of
architecture. Single glass modules creates simple
and open office enviroment and can be combined
perfectly with double glazed and solid modules..

Proje Adı / Project Name: Medicana Hastanesi / Medicana Hospital, İstanbul
Mimari Tasarım / Architectural Design: Geyran Mimarlık / Geyran Architecture
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ÇİFT CAMLI MODÜLLER
DOUBLE GLASS MODULES

Sadece 20 mm olan ince alüminyum profiller,
zarif çerçeveler yaratır. Çift camlı modüllerde,
camlar arasındaki geniş mesafeyle yüksek akustik
izolasyon sağlanır. İsteğe göre iki cam arasında
jaluzi yer alabilir, böylece mekanda gizlilik yaratılır.
Camlı modüller, fabrika ortamında monoblok
olarak, en temiz ve en hassas ölçüde üretilmektedir.
Bu sayede şantiye ortamındaki, çalışma süresi
hızlanmakta ve bu tozlu ortamların olumsuz
koşullarından etkilenmemektedir. Camlı modüller
ferah ve aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla
standart ebatların dışında isteğe uygun olarak farklı
boyutlarda da üretilmektedirler.
Only 20 mm thin aluminum profiles create elegant
frames. Double glazed modules provide an
excellent acoustic insulation by its wide distance
between glasses. Venetian blinds in the cavity
provide privacy free of maintenance. Acoustic
insulation meets high requirements of investors
and architects. Glass modules are manufactured
as mono-block in clean environment in factory
with utmost attention. Thus, working period in
construction site is accelerated and it is not affected
by adverse conditions of such dusty environments.
Glass modules can be manufactured with various
dimensions other than standard sizes upon
request.
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STRÜKTÜREL CAMLI MODÜLLER
STRUCTURAL GLASS MODULES

Strüktürel camlı modüllerde günümüz mimarisinin
şeffaflık ve yalınlık isteğine uygun 20 mm gizli
alüminyum çerçeve üzerine cam silikon ile
yapıştırılır.

Frameless structural glazing. Glass is bonded
to the concealed aluminium frame of 20 mm
only. Between the glass Venetian blinds can be
integrated, protected from dust, to ensure privacy.

Diversa Flush strüktürel camlı bölme sistemi; güncel
mimarinin, saydamlık ve mekan bütünlüğüne uygun
olarak geliştirilmiş olup çalışma mekanlarına yeni
ve farklı bir görünüm kazandırmakta ve mimarların
saydam ve modern mekanlar yaratma isteklerine
çözüm olarak sunulmaktadır.

Diversa Flush structural glass partition system has
been developed in accordance with contemporary
architecture, transparency and space integrity
brings a new and different appearance to work
environments and offers a solution to the
requirements of architects to create transparent
and modern spaces.

105 mm kalınlığındaki sistemde çift camlı
modüllerin arasında bulunan geniş aralık sayesinde
yüksek ses yalıtımı sağlanabilmektedir. Bu sistem
ses yalıtımının oldukça önemli olduğu mekanlarda
görsel iletişime, yeni bir özgürlük kazandırmaktadır.
Sistemde tek camlı modül seçeneği de mevcuttur.

High acoustic insulation is provided in the system
with thickness of 105 mm thanks to the wide
distance between glasses modules. The system
provides visual communication in spaces where
acoustic insulation matters. The system is also
available as single glazing.

Proje Adı / Project Name: Gama Holding / Gama Holding, Ankara
Mimari Tasarım / Architectural Design: SDB Mimarlık / SDB Architecture
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DOLU MODÜLLER
SOLID MODULES

Diversa dolu modüllerle çok yönlü fonksiyonel
duvarlar yaratabilirsiniz. Suntalam, laminat ya
da doğal ahşap kaplı panel, kumaş, metal ya da
seramik yüzey seçenekleri çalışma ortamının renk
ve estetik değerlerini yükseltir. Dolu modüllerin
montajında kullanılan raylı klips sistemi ile sistem
darbelere dayanıklı hale gelmekte ve modül birleşim
detaylarında sorun oluşmamaktadır. Raylı klips
sistemi bu avantajlarının yanı sıra montaj kolaylığı
da sağlamaktadır.
You can create multidimensional, functional walls
with Diversa solid modules. Melamine faced
chipboard, laminate or natural wood covered
panels, fabric, metal or ceramic surface options
increase color and aesthetic values of work
environment. Through clips system incorporated
in solid module installation, the system’s impact
loading rating is improved and the problems in joint
details are eliminated completely. Clips system
also provides ease of installation, in addition to all
these advantages.
Proje Adı / Project Name: Ekonomi Üniversitesi / Ekonomi University, İzmir
Mimari Tasarım / Architectural Design: Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü /
Ekonomi University Department of Architecture
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AKSESUARLAR
ACCESSORIES
Diversa, çağdaş çalışma ortamları için özel olarak
geliştirdiği hareketli raf sistemi ve her türlü altyapı
donanımına uygun geçiş çözümleri ile daha keyifli,
daha zevkli çalışma ortamları oluşturur.
Diversa bölme duvar sistemlerinde ofisinizdeki
raflar, manyetik şeritler, elbise askılıkları,
duvar panoları hızlı ve ilave bir bağlantı parçası
olmadan sisteme entegre edilebilir. Yatay ve dikey
düzenleme ile kendi ihtiyaçlarınıza göre bölme
duvarlar oluşturabilirsiniz. Böylece esnek, düzenli
ve organize ofisler yaratabilirsiniz.
Diversa creates more enjoyable and functional work
environments through its movable shelf system
developed for contemporary work environments.
With this system office organisation remains
flexible and allows fast reactions.
Shelves, magnetic rails, wardrobes, pin walls and
hooks can be quickly integrated to Diversa partition
wall systems without the need of any additional
tools. With horizontal and vertical arrangement, it
provides flexible solutions for work enviroment.
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DOLAP ENTEGRASYONU
CUPBOARD INTEGRATION
Dolaplar bir odayı bölmek için ya da duvarın
önünde yer alabilir. Tam yükseklikte ya da kapı
yüksekliğinde, duvardan duvara ya da tek dolap
olarak depolama mekânı için sonsuz olasılıklar
yaratır. Gardırop, klasör, raf ve çekmece gibi birçok
seçenek mevcuttur.
Cupboards can be used to divide a room or stand
in front of wall. It creates endless possibilities for
storage space with full height or door height, from
wall to wall or as a single cabinet. There is a wide
range of options such as wardrobe, folder, shelf
and drawer.
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KAPI SEÇENEKLERİ
DOOR OPTIONS
Diversa farklı kapı seçenekleri sunar. Projenize
uygun Ahşap, cam veya alimunyum çerçeveli
alternatifler mevcuttur. Tam boy kapı, flush kapı,
standart kapı, kayar kapı. seçenekleri ile sunulan kapı kanadı alternatifleri şunlardır: Ahşap kapı
kanadı, Flush ahşap kapı kanadı, cam kapı kanadı,
Alüminyum çerçeveli cam kapı kanadı, Flush cam
kapı kanadı, Çelik kapı kanadı.
Diversa door elements are as varied as the entire
Diversa product range. Whether made from wood,
glass or aluminium framed door. it is guaranteed
that you find the right one. The possible combinations are almost unlimited. Such as Wooden door
leaf, Flush wooden door leaf, Single glass door
leaf, Glass door leaf with aluminium frame, Flush
glass door leaf, Sliding doors.
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KAPI SEÇENEKLERİ
DOOR OPTIONS
Flush ahşap kapı kanadı
Flush wooden door leaf

>

Ahşap kapı kanadı
Wooden door leaf

Standart tek camlı çift kapı kanadı
Single glass double door leaf standart height

Tek cam kapı kanadı
Single glass door leaf
Alüminyum çerçeveli cam kapı kanadı
Glass door leaf with aluminium frame
Flush cam kapı kanadı
Flush glass door leaf
Çelik kapı kanadı
Steel door leaf
Kayar kapı
Sliding doors

For other door options please contact to
Aspen Regional Offices
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>

Diğer kapı seçenekleri için satış ofisimizle
bağlantıya geçebilirsiniz.

Çift kanatlı başlıklı ahşap kapı kanadı
Wooden double door leaf with top panel

Flush ahşap kapı kanadı
Flush wooden door leaf

Tam boy ahşap kapı kanadı
Wooden door leaf full height

>

>
Flush çift camlı kapı kanadı
Flush double glass door leaf

>

>

>
Tam boy tek camlı kapı kanadı
Single glass door leaf full height

Kayar kapı
Sliding door
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Proje Adı / Project Name: Ekonomi Üniversitesi / Ekonomi University, İzmir
Mimari Tasarım / Architectural Design: Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü /
Ekonomi University Department of Architecture
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Teknik Özellikler

Technical Specifications

Standart & Opsiyonel

Standard & Optional

Sistem Kalınlığı: 105 mm

System Thickness: 105 mm

Derz Özelliği: Yatayda ve düşeyde 6 mm derzli

Joining Type: 6 mm joining, horizontally and vertically

Profil Rengi: Eloksal ya da boyalı

Profile Color: Anodized or painted

Konstrüksiyon: Zemin, tavan ve dikme profilleri galvanize
çeliktir (DIN EN 10327, DIN EN 10143)

Construction: Floor, ceiling profiles and upright are
galvanized steel (DIN EN 10327, DIN EN 10143)

Sistem Ağırlığı: yaklaşık 35 kg/m2

System Weight: apprx. 35 kg/m2

Modül Ebatları: Standart Yükseklik 2500, 2700, 3000
mm, standart en 300, 450, 600, 900, 1200 mm
Opsiyonel: Proje bazında özel modül ebatları

Module Dimensions: Standart height 2500, 2700, or 3000
mm, standard width 300, 450, 600, 900, 1200 mm
Optional: Special module dimensions based on project.

Camlı Üniteler: Alüminyum profiller ve 6 mm cam
kullanılarak oluşturulan prefabrike monoblok ünite
Opsiyonel: çift cam arası jalüzi monte edilmiş

Glazed Units: Pre-fabricated monoblock units built of
aluminium profiles and 6 mm glass (venetian blind are available
for double glazing)

Cam Tipi: 6 mm tek düz cam , 6+6 mm çift düz cam
Opsiyonel: Mat cam, temperli cam, 3+3mm lamine cam,
desenli kumlu cam, film kaplı cam

Glass Type: 6 mm single float glass, 6+6 mm double float
glass
Optional: Sanded glass, tempered glass, 3+3 mm laminated
glass, decorative sanded glass, film covered glass

Strüktürel Camlı Üniteler: Gizli alüminyum
çerçeve üzerine 6, 8 mm camın silikon ile yapıştırılarak
oluşturulduğu prefabrike monoblok ünite
Opsiyonel: Çift cam arası jalüzi monte edilmiş.

Structural Glazed Units: Pre-fabricated monoblock units,
6, 8 mm glass bonded onto the concealed aluminium frame
(venetian blind are available for double glazing)

Cam Tipi: 8 mm tek düz cam, 6+6 mm çift düz cam, 6+8
mm çift düz cam
Opsiyonel: Mat cam, temperli cam, 3+3mm lamine cam,
4+4mm lamine cam, film kaplı cam, boyalı cam.

Glass Type: 8 mm single float glass, 6+6 mm double float
glass, 6+8 mm double float glass
Optional: sanded glass, tempered glass, 3+3mm laminated
glass, 4+4 mm laminated glass, film covered glass, painted
glass

Kapı Kasa Ünitesi: Alüminyum kasa monoblok ünite
(kanat ve kilit üzerine takılmış)

Door Frame Unit: Aluminium frame monoblock unit (door
leaf and lock installed)

Ahşap Kapı Kanadı: 40 mm HPL laminat kaplı
Opsiyonel: 70 mm HPL laminat kaplı, 40 mm’de 8 mm
MDFlam kaplı, doğal ahşap kaplı 40 mm ve 70 mm ahşap
kapı kanadı, çelik kapı kanadı.

Wooden Door Leaf: 40 mm, HPL laminate covered
Optional: 70 mm HPL laminate covered, 8 mm melamine faced
MDF covering for 40 mm, natural wood veneer covering for 40
and 70 mm wooden door leaf, steel door leaf

Cam Kapı Kanadı: 8 mm ya da 10 mm temperli cam
Opsiyonel: 4+4 mm lamine cam, 5+5 mm lamine cam, mat
cam, desenli kumlu cam, film kaplı cam.

Glass Door Leaf: 8 mm or 10 mm tempered glass
Optional: 4+4 mm laminated glass, 5+5 mm laminated glass,
sanded glass, decorative sanded glass, film covered glass

Cam Kapı Kanadı (Strüktürel Camlı Sistem): 8 mm
tek camlı ya 6+8 mm çift camlı temperli

Glass Door Leaf (Structural Glazed System): 8 mm
single glazed, or 6+8 mm double glazed tempered

Kilit: Barelli kilit - alın paslanmaz çelik

Lock: Lock with cylinder - stainless steel forehead

Kol: Paslanmaz çelik veya alüminyum özel tip kol

Handle: Stainless steel or aluminium special door handle

Köşe Dönüşleri: 90, 135 özel alüminyum köşe profilleri,
diğer açılı dönüşler için yuvarlak alüminyum köşe profili

Corners: 90, 135 special aluminium corner profiles, round
aluminium corner post for adjustable corner joinings

Panel Malzemesi: 18 mm suntalam
Opsiyonel: HPL laminat, doğal ahşap, ya da kumaş kaplı
panel, metal panel, emaye yazı tahtası, seramik panel.

Panel Material: 18 mm MFC (melamine faced chipboard)
Optional: HPL laminate, natural wood veneer or fabric covered
panel, metal panel, enamel coated writing board, seramic panel)

Yalıtım Malzemesi: 50 mm kayayünü, 52 kg/m3

Insulation: 50 mm rockwool, 52 kg/m3
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Aspen Yap› ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlük / Head Office:
Leylak Sokak, Murat ‹ş Merkezi, B Blok, Kat: 3/14 Mecidiyeköy 34387 ‹STANBUL

Tel: +90 212 318 88 88 (pbx) Faks / Fax: +90 212 275 36 84

Trakya Bölge Müdürlüğü

Marmara Bölge Müdürlüğü

‹ç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Leylak Sok. Murat ‹ş Merkezi B Blok 3/14
34387 Mecidiyeköy / ‹stanbul

1. Esenşehir Mah. Atatürk Cad. DES Sanayi Sitesi
104. Sok. B9 Blok No: 2 Y. Dudullu / ‹stanbul

Bilkent Plaza A3 Blok Kat: 5 No: 51
06533 Bilkent / Ankara

Tel : (0212) 318 88 88 (pbx)
Faks : (0212) 347 21 76

Tel : (0216) 499 59 79 (pbx)
Faks : (0216) 420 72 30

Tel : (0312) 266 63 80 - 266 63 95
Faks : (0312) 266 60 35

Ege Bölge Müdürlüğü

Çukurova Bölge Müdürlüğü

Karacaoğlan Mah. 6166. Sok. No: 30/102
Iş›kkent Bornova / ‹zmir

Reşatbey Mah. 62024. Sok. Fehmi Bindebir
‹ş Merkezi Zemin Kat 01170 Adana

Tel : (0232) 472 08 68 (pbx)
Faks : (0232) 472 04 30

Tel : (0322) 459 39 24 - 459 38 22
Faks : (0322) 459 34 18

www.aspen.com.tr

