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gyrétegű térelválasztó üvegfal rendszerünk 
üvegfalvastagsága 10-16 mm között mozog, és 

ESG, VSG vagy hanggátló VSG üvegezéssel elérhető, 
így a megfelelő rétegrend kiválasztásával akár 40 
dB hanggátlás is biztosítható. Az üvegelemek mére-
te a helyszíni adottságok figyelembevételével igény 
szerint alakítható. Az üvegek befogadását többré-
szes, egyrészes, valamint különböző méretű alumí-
nium szerkezetek biztosítják. Alkalmas a legnagyobb 
üvegfelületek elérésére.

Egyrétegű üvegfal 
rendszerek keret- és 
bordamentes 
kivitelben, prémium 
minőségben

SIMORapid

hazai piac igényei 
szerint kifejlesztett 

SIMO Rapid térelválasz-
tó üvegfal rendszer egy 
olyan, egyrétegű borda- 
és keret nélkül üvegfal 
rendszer, amely a mi-
nimalizált alumínium 
profilok gyors szerelhe-
tősége, valamint költ-
séghatékony szerkezete 
miatt a legtöbb piaci 
szereplő számára töké-
letes megoldást nyújt 
a térelválasztó üveg-
fal rendszerek között. 
Alkalmas nyitott munka-
állomások hatékony ki-
alakítására és különálló
terek létrehozására. 

esztétikai élmény fokozása érdekében 
a SIMO Rapid üvegfal rendszer esetében 

átlátszó műanyag csatlakozásokat alkalmazunk, 
valamint igény esetén vízszintes és függőleges alu-
míniumkeret hatású osztás is választható. A térel-
választó üvegfalrendszerbe integrálható ajtók széles 
választéka biztosított megrendelőink számára: keret 
nélküli üvegajtóval, alumíniumkeretes üvegajtóval, 
tömör ajtóval és tolóajtóval egyaránt szerelhetők, 
valamint akár technikai panellel is kiegészíthetők. 
A RAPID rendszer bármely más SIMO falrendszerrel 
kompatibilis. Prémium minőségű alapanyagokkal, 
rögzítéstechnikával, tömítésekkel és ajtóvasalatok-
kal biztosított a hosszú élettartam.

A SIMO Rapid rendszer legfontosabb 
technikai tulajdonságai

A
Az

E
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rodai üvegfalaink alumínium szerkezeteit a meg-
rendelői igény alapján bármely RAL színre történő 

porfestéssel látjuk el, alapfelszereltség részeként 
prémium struktúr felülettel, vagy igény esetén se-
lyem, matt, vagy eloxált kivitelben. Az üvegfelületek 
esetében szintén változatos megoldásokat kínálunk: 
a víztiszta üvegezés mellett választható anyagá-
ban színezett üvegezéssel, színes fóliával laminált 
VSG üvegezéssel, vagy savmart üvegezéssel gyártott 
irodai üvegfal. A belátásgátlás innovatív megol-
dásaként gombnyomásra opálosodó okosfóliával 
állunk megrendelőink rendelkezésére.

A SIMO Rapid 
rendszer esztétikai 
tulajdonságai

 üveglapok rögzítését egyrészes vagy igény 
szerint többrészes, különböző méretű alumí-

nium profilok biztosítják, így megrendelőink kérésére 
ez a térelválasztó üvegfal rendszer teljes egészében 
testre szabható. A szerkezet igény esetén keretes 
vagy látszóbordás kivitelben is elérhető.

M
Az

I

oduláris, akár 
átszerelhető ele-

mekből álló térelvá-
lasztó üvegfal rendsze-
rünk a letisztult design 
kedvelői számára nyújt 
esztétikus megoldást 
a térelválasztás terén, 
hiszen filigrán szerkeze-
tének köszönhetően 
a legnagyobb üvegfelü-
letek elérésére alkalmas.  
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hazai igények alapján kialakított üvegfal ter-
mékeink fejlesztésekor lényeges szempont volt 

az elemek igény szerinti méretezésének lehetősége 
és a rendszerek átépíthetősége, valamint a szer-
kezetek gyors helyszíni szerelhetősége. Alumínium 
profilszerkezet CNC előre gyártással történő meg-
munkálása egyedülálló minőséget biztosít. A keret 
és bordamentes kétrétegű térelválasztó rendszerünk 
8-12 mm vastagságú, ESG, VSG és hanggátló VSG 
üvegezéssel készülhetnek, melyeknek köszönhetően 
magas hanggátlás is elérhető.

Kétrétegű üvegfal 
rendszerek keret- 
és bordamentes 
kivitelben prémium 
minőségben

SIMOBlade

aját fejlesztésű 
SIMO Blade üvegfal 

rendszerünk egybefüg-
gő üvegfelületeinek kö-
szönhetően tökéletes 
esztétika és kiváló hang-
szigetelés érhető el. 

akár 41-51 dB hangszigetelésű térelválasztó 
üvegfal rendszerhez akár 41 dB hangszigete-

lésű üvegajtó is társítható, de kompatibilis a SIMO 
Doors más termékeivel: keret nélküli üvegajtóval, 
alumíniumkeretes üvegajtóval és tömör ajtóval egy-
aránt – valamint lehetőségként technikai panellel és 
egyéb SIMO falrendszerekkel is kombinálható. Pré-
mium minőségű alapanyagokkal, rögzítéstechnikával, 
tömítésekkel és ajtóvasalatokkal biztosított a hosz-
szú élettartam.

A SIMO Blade térelválasztó üvegfal 
rendszer főbb technikai tulajdonságai 

S

Az

A
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üvegfelületek esetében szintén változatos 
megoldásokat kínálunk: a víztiszta üvegezés 

mellett választható anyagában színezett üvegezés-
sel, színes fóliával laminált VSG üvegezéssel, vagy 
savmart üvegezéssel gyártott irodai üvegfal. A bel-
átásgátlás innovatív megoldásaként gombnyomásra 
opálosodó okosfólia vagy a két üvegréteg között 
elhelyezett elektromos reluxa áll rendelkezésre. 
A szerkezet bármilyen RAL színnel rendelhető se-
lyem, matt vagy strukturált felülettel.

A SIMO Blade 
rendszer esztétikai 
tulajdonságai

A
A

Az

SIMO Blade kétré-
tegű térelválasztó 

üvegfal rendszerünk 
az esztétikum és prak-
tikum kiváló ötvözete. 
Mint az egyik legna-
gyobb üvegfelületeket 
biztosító üvegfal rend-
szer, kifejezetten alkal-
mas letisztult terek és 
modern irodai környe-
zet kialakítására, amel-
lett, hogy a kétrétegű 
üvegfal mivolta révén 
hangszigetelő tulajdon-
sága is kimagasló.

Kinek ajánljuk a SIMO Blade rendszert?

SIMO Blade kétrétegű üvegfal rendszer ideális 
választás azon ügyfeleink számára, akik magas 

minőségű térelválasztó megoldást keresnek kiváló 
ár-érték arányban. Remek döntés olyan zárt tárgya-
lók és irodák kialakításához, ahol a magas hanggát-
lás mellett fontos szempont a minél nagyobb üveg-
felület, ezáltal minél több fény átengedése.

A rendszer különösen alkalmas különálló, zárt terek 
kialakítására, például vezetői irodák és tárgyalók.
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rodai üvegfal rendszerünket minden tekintetben 
a hazai igényekhez igazítottuk. Az alumínium 

profilszerkezet CNC előre gyártással történő meg-
munkálása egyedülálló minőséget biztosít a piacon, 
melyhez nagyban hozzájárul az üzemünkben történő 
előre keretezés és a két üvegréteg közötti felületek 
tisztítása. Előre gyártott elemeink további tulaj-
donságai a kitűnő hanggátlás mellett a páratlanul 
keskeny keretezés.

Kétrétegű üvegfal 
rendszer keretes/
látszóbordás kivi-
telben, prémium 
minőségben

SIMOEconomic

aját fejlesztésű 
SIMO Economic 

irodai üvegfal rendsze-
rünk kiváló hanggátló 
funkciójával és eszté-
tikus, keretes/látszó-
bordás megjelenésével 
tökéletes megoldást 
nyújt irodai vagy más 
környezetbe egyaránt.

alamennyi SIMO Doors ajtótípussal szerelhető: 
magasabb hanggátlási igény esetén alumíni-

umkeretes üvegajtókkal, vagy falc nélküli és falcolt 
tömör (teli) ajtókkal; alacsonyabb hanggátlási igény 
esetén pedig egyrétegű edzett üvegajtókkal, tö-
mör (teli) és üveg tolóajtókkal. Prémium minőségű 
alapanyagokkal, rögzítéstechnikával, tömítésekkel és 
ajtóvasalatokkal biztosított a hosszú élettartam.

SIMO Economic irodai üvegfal rendszer 
főbb technikai tulajdonságai 

S V

I
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üvegfelületek esetében változatos megoldá-
sokat kínálunk: a víztiszta üvegezés mellett 

választható anyagában színezett üvegezéssel, szí-
nes fóliával laminált VSG üvegezéssel, vagy savmart 
üvegezéssel gyártott irodai üvegfal. A belátásgátlás 
innovatív megoldásaként gombnyomásra opáloso-
dó okosfólia vagy a két üvegréteg között elhelyezett 
elektromos reluxa áll rendelkezésre. A szerkezet 
bármilyen RAL színnel rendelhető selyem, matt vagy 
strukturált felülettel.

A SIMO Economic 
rendszer esztétikai 
tulajdonságai

A

Az

rendszer kifejlesz-
tésekor a jövőbe-

tekintő formaterve-
zést tartottuk szem 
előtt. A keskeny, egy-
mással összhangban 
lévő keretek a lehető 
leginkább letisztult és 
modern irodai üvegfal 
látványát nyújtják. 
Alumínium szerkezet-
ből, üvegfelületből és 

– opcionálisan – tömör 
felületből kombinálha-
tó, amelyeknek kö-
szönhetően a térelvá-
lasztó rendszer az iro-
dai környezet mellett 
tökéletesen illeszkedik 
bármely típusú belső 
térbe, legyen szó klasz-
szikus vagy modern 
belső kialakításról.

M

Kinek ajánljuk a SIMO Economic irodai
üvegfalakat, tömörfalakat? 

agas minőségű térelválasztó megoldás. 
Az üveg- és tömör (teli) felületek kombinálha-

tóságának köszönhetően remek döntés olyan 
zárt tárgyalók és irodák kialakításához, ahol a magas 
hanggátlás mellett fontos szempont a térelválasz-
tó falrendszerek igény szerinti függőleges továbbá 
vízszintes tagolása, esztétikusan és praktikusan. 
A rendszer kiemelkedő tulajdonsága a gyári előre 
keretezésnek köszönhető sérülésmentes és költség-
hatékony átszerelhetőség, melyre garanciális felté-
teleink is kiterjeszthetők.
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SIMODoors aját fejleszté-
sű SIMO Doors 

térleválasztó falrend-
szerekbe integrálha-
tó ajtóink sokoldalú 
megoldást nyújtanak, 
legyen szó egyrétegű 
üvegajtóról, tömör 
(teli) ajtóról vagy 
alumínium-keretes 
üvegajtóról.

Ajtómegoldások 
egy- és kétrétegű 
üvegfal rendsze-
rekhez, keretes/
látszóbordás vagy 
keret- és borda-
mentes kivitelben

S

A SIMO Doors 
ajtók típusai
• Egyrétegű edzett  
 üvegajtó 
• Alumíniumkeretbe  
 foglalt, egyrétegű  
 üvegajtó
• Alumíniumkeretbe  
 foglalt, kétrétegű  
 üvegajtó
• Falc nélküli tömör ajtó
• Falcolt tömör ajtó
• Üveg tolóajtó
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aját fejlesztésű 
SIMO Doors té-

relválasztó üvegfalak-
ba, falrendszerekbe 
integrálható ajtóink 
sokoldalú megoldást 
nyújtanak. Ajtóink 
kompatibilisek min-
den SIMO térelválasztó 
rendszerrel, melyek 
elengedhetetlenek 
a személyre szabott 
térelválasztó megol-
dások kialakításához. 
Üvegajtóink mellett 
tömör (teli) ajtó, alumí-
niumkeretes üvegajtó 
is választható.

SIMO Doors üveg-
ajtók és egyéb 
ajtó megoldá-
sok térelválasztó 
üvegfalakhoz

S

jtótípusaink va-
lamennyi SIMO 

falrendszerrel kompa-
tibilisek: magasabb 
hanggátlási igény ese-
tén alumíniumkeretes 
üvegajtókkal, vagy falc 
nélküli és falcolt tömör 
(teli) ajtókkal; alacso-
nyabb hanggátlási igény 
esetén pedig egyrétegű 
edzett üvegajtókkal, 
tömör (teli) és üveg 
tolóajtókkal. Egyes 
ajtók esetén akár 41 dB 
hanggátlás is elérhető. 
Ajtóink sztenderd mé-
retekben elérhetők, de 
egyedi méretezés is 
megvalósítható. Az alu-
mínium ajtótokok és 
ajtókeretek saját gyár-
tóüzemünkben történő 
CNC megmunkálása 
biztosítja az egyedülál-
ló minőséget és a költ-
séghatékonyságot.

A SIMO Doors 
üvegajtók, tömör 
(teli) ajtók techni-
kai tulajdonságai

A

Ajtó átjárási szélesség
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Closed door
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Opened door
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A

A SIMO Doors 
esztétikai 
tulajdonságai

SIMO Doors üveg-
ajtó és tömör (teli) 

ajtó rendszerek jövőbe 
tekintő formatervezé-
se miatt minden SIMO 
térelválasztó falrendszer-
hez tökéletesen illesz-
kednek, valamint igény 
szerint technikai panellel 
is kiegészíthetők, vagy 
okosfóliával, reluxával is 
rendelhetők. 
 
Az alumínium ajtótokokat 
és ajtókereteket az alap-
felszereltség részeként 
prémium struktúr porfes-
téssel látjuk el – válasz-
tott RAL színben, továbbá 
igény esetén selyem, matt, 
vagy eloxált kivitelben is 
készülhetnek. Az üveg-
ajtók üvegfelületei ese-
tében szintén változatos 
megoldásokat kínálunk: 
a víztiszta üvegezés mel-
lett választható savmart 
üvegezés, anyagában 
színezett üvegezés vagy 
színes fóliával laminált 
VSG üvegezés.
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SIMO Doors üveg-
ajtók, tömör (teli) 

ajtók fejlesztésekor 
100%-ban a magyar 
piaci igényeket tartot-
tuk szem előtt, ezért 
az egyedülálló ár-érték 
arányt és a kompro-
misszummentességet 
helyeztük középpontba. 
Ajtóink prémium alap-
anyagokból, speciális 
ajtóvasalatokkal bizto-
sítják a funkcionalitást 
és a minőséget.

A SIMO Doors 
minőségi 
tulajdonságai

A
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3130 Egyéb forgalmazott termékeink

További termékkínálatunk!

Kiváló minőségű Mobilfalak, akár  
félautomata rendszerrel. A változó 
igényű teremkialakításokhoz.

Prémium kategóriás német üveg- 
és tömör (teli) falak.
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élunk kezdetektől egy olyan magyar vállalkozás 
létrehozása és fenntartása, mely képes meg-

hazudtolni a hazai építőipari termék- és szolgálta-
tásminőséggel kapcsolatos sztereotípiákat. Vélemé-
nyünk szerint ennek alapfeltétele a megbízhatóság, 
a kommunikáció, valamint a szakmai és tapasztalati 
háttér, sőt a mi szakmánkban néha igenis el kell 
veszni a részletekben, ha makulátlan végeredményt 
akarunk elérni.

A magyar piaccal történő összecsiszolódásunk ered-
ményeként arra a következtetésre jutottunk, hogy 
a megfelelő termékválaszték és tapasztalat hiányá-
ban a végfelhasználók tudatosan vagy tudtukon kí-
vül, de kénytelenek kompromisszumokat kötni a té-
relválasztás területén. Rendszeresen szembesülnek 
hasonló problémával az ingatlanfejlesztők, tervezők 
és generálkivitelezők is. De nem kell így lennie. 

A 2019-ben megkezdett átfogó és dinamikus piac-
kutatásunknak köszönhetően élesben mérhettük 
fel a hazai piac igényeit és trendjeit, mely alapján 
pontos és naprakész képet kaptunk a szakmánkat 
érintő hiányoságokról. Az így szerzett tapasztalatok 
birtokában átalakítottuk és teljes mértékben a ma-
gyar piachoz igazítottuk saját fejlesztésű terméke-
ink palettáját, mely mostanra minden tekintetben 
kielégíti az A+ kategóriás prémium irodák térfelosz-
tási igényeit, mindezt ideális árfekvés mellett. Ehhez 
társul egyedülálló garanciális csomagunk, mely 
határozott ideig felármentesen akár 6 év jótállást 
is biztosít ügyfeleink számára. Prémium minőségű 
rendszereinken felül folyamatosan optimalizáljuk 
szolgáltatásainkat is, hogy az elérhető legmagasabb 
színvonalú támogatást tudjuk biztosítani.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a felhasználók-
tól a tervezőkig minden érintett fél átfogó képet 
kaphasson a térelválasztással kapcsolatos lehető-
ségekről, továbbá egy teljesen az igényekhez igazí-
tott megoldást és szolgáltatást választhasson. Épp 
ezért elengedhetetlennek tartottuk saját fejlesztésű 
falrendszereinken felül, egy olyan német gyártó ter-
mékeinek bevezetését, aki nemzetközi viszonylat-
ban is a legmagasabb minőséget biztosítja, továbbá 
a legnagyobb termékpalettával, minősítési háttér-
rel (tanúsítványok) és szakmai múlttal rendelkezik 
az európai piacon. Ezen felül a változtatható terem-
felosztási igényeket is magas színvonalon szolgál-
juk ki, egy kiváló minőségű mobilfal termékcsalád 
kizárólagos forgalmazójaként.

SIMOGroup

SIMO GROUP – A TÉRELVÁLASZTÓ 
FALRENDSZEREK SZAKÉRTŐJE 

„az” üvegfalasok – kompromisszumok nélkül
De mit is jelent ez a mi olvasatunk szerint:
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