أفضل الفواصل الداخلية المتنقلة متعددة
االستعماالت بجودة عالمية عالية!

تخزين متراص بشكل مدهش!

ستارة سفلية

المدارس

في أي مكان!

• تعدد غير عادي في االستعماالت
• سهولة التركيب في ثوان
• متوفرة باحجام متنوعة تصل إلى  36حجم
• امتصاص الصوت
• مفصالت بطول كل الفواصل
• قابلية التثبيت بدبابيس
• مزودة بعجالت صغيرة ذاتية االنضباط

المطارات

WWW.DEALERSF.COM

دور العبادة

المطاعم والفنادق

فواصل الحجرات من
Screenflex

7‘-4” H

”¾ Position Control Hinges add
to heights shown.

تعطي مفصالت التحكم في
االتجاه  1.92سم إلى االرتفاع
الموضح.

2.44م (ارتفاع)

6‘-8” H

8’-0”H
2.24م (ارتفاع)

6‘-0” H

7’-4”H
6’-8”H
1.83م (ارتفاع)
6’-0”H
2.03م (ارتفاع)

صنع في

1.52م (ارتفاع)

5’-0”H

1.22م (ارتفاع)

4’-0”H

 36حجم
متنوعة تصل إلى
متوفرة بأحجام
 Availableأطوال
 6ارتفاعات × 6
6 Heights
x 6 Lengths
= 36=Sizes

مالحظة:
عند تزويد الفواصل
بالموصالت االختيارية يمكن
وصل ببعضها لتبلغ الطول
الذي تريد.

24‘-1” L

24’-1”L

7.34م (طول)

20’-5”L

6.23م (طول)

20‘-5” L

16’-9”L

5.11م (طول)

16‘-9” L

13’-1”L

3.99م (طول)

13‘-1” L

9’-5”L

2.87م (طول)

5‘-9” L

9‘-5” L

5’-9”L

1.75م (طول)

ألوان صناعية  -لمزيد من ألوان األقمشة والفينيل تفضلوا بزيارة موقعنا www.DealerSF.com
خامة ممتازة
( %100بوليستر معاد تدويره :نسيج مموج)

زرقة البحر ()EB

اللون الرمادي الدخاني ()EG

اللون األخضر البحري ( )ENلون خشب الزان ()EO

خامة التصميم
( %100بوليستر معاد تدويره :نسيج شبكى)

التوت البري ()EM

لون البحيرة ()DB

اللون الصخري ()DG

اللون الورديّ ()DM

لون أخضر زاهي ()DN

اللون الرملي ()EW

اللون األحمر ()DR

لون البندق ()DY

اللون األزرق ()DS

اللون األسود الفاحم ()DX

لون خشب الجوز ()DO

اللون األبيض ()DT

اللون األبيض ()DT

الخصائص المميزة

عجالت صغيرة ذاتية االنضباط

مفصالت التحكم في االتجاه تثبت
األلواح في مكانها

مزاليج الطي تحافظ على الفواصل
وهي مغلقة

القدرة على امتصاص األصوات
وقابلة التثبيت بدبابيس

إطار نهائي كبير باتساع  74.3سم
ألقصى ثبات ممكن

خيارات فواصل الحجرات من  - Screenflexاستفسر عن التفاصيل!

*وصالت

لوحات صوتية

سبورة بيضاء

™Scotchgard

قفل للمفصالت

ستارة سفلية

علبة تخزين

باب

كما نقدم الفواصل شديدة االحتمال وفواصل ™( WALLmountالحائطية) وفواصل للمهام الخفيفة وأبراج للعرض  -استفسر عن التفاصيل!
Kevin Maas
مدير المبيعات الدولية
kmaas@screenflex.com
الواليات المتحدة األمريكية
(الهاتف) 001-847-726-2900
(الفاكس) 001-847-726-2990

