
створюємо  
новий простір





OPTIMAL POLAND
Створюємо новий простір з 2004 року, який базується на нашій власній системі 
міцних алюмінієвих і скляних стін. Наші стіни формують простір у відомих готелях, 
офісах, конференц-залах і громадських будівлях по всьому Європейському Союзу. 
Прислухаючись до наших вимог і потреб наших клієнтів, ми встановлюємо 
стандарти безпеки, естетики та акустики. Ми забезпечуємо спокій і комфорт 
роботи.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПОТЕНЦІАЛ
Ми пропонуємо продукцію, параметри безпеки та вогнестійкості якої підтверджені 
Інститутом Техніки  Будівництва. Наші дизайнери та спеціалізовані монтажні 
бригади виконують найскладніші будівельні проекти. Це наше повсякденне життя, 
наша пристрасть, наш капітал.

ГАРМОНІЯ ТА БЕЗПЕКА
Наші системи повністю сумісні та доповнюють одна одну. Алюмінієві та скляні 
стіни без кріплень як однокамерний склопакет Optimal office 30, так і двокамерний 
склопакет Optimal office 100 підібрані один до одного. Загальна зовнішня 
маскувальна смуга забезпечує  поєднання вогнестійких і невогнестійких систем з 
однокамерним склопакетом, склопакетом із подвійним склопакетом, відповідаючи 
акустичним, протипожежним і естетичним вимогам.

Запрошуємо до співпраці



алюмінієві та скляні  
перегородки



50 дБ

49 дБ

48 дБ

47 дБ

46 дБ

45 дБ

44 дБ

43 дБ

41 дБ

39 дБ

38 дБ

37 дБ

Rw

Optimal office 30 39 дБ

Optimal office 80 47 дБ

Optimal office 80 44 дБ

Optimal office 30 38 дБ

Optimal office 30 fire 41 дБ

Optimal office 30 fire 37 дБ 
Optimal office 30 37 дБ

Optimal office 100 fire 48 дБ 
Optimal office 100 48 дБ

Optimal office 100 45 дБ

Optimal office 100 44 дБ

Optimal office 100 fire 46 дБ 
Optimal office 100 46 дБ

Optimal 80 loft line fire 45 дБ

Optimal office 100 fire 47 дБ

алюмінієві стіни-скляні алюмінієві стіни-скляні алюмінієві стіни-скляні алюмінієві стіни-скляні стор.  6-7 стор.  8-9 стор. 10-11 стор.  12-13

Optimal 80 loft line 50 дБ

Optimal 80 loft line 49 дБ

Optimal 80 loft line 48 дБ

Optimal 80 loft line 43 дБ
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навколишнє 
середовище, 

зменшення вуг-
лецевого сліду



50 дБ

49 дБ

48 дБ

47 дБ

46 дБ

45 дБ

44 дБ

43 дБ

41 дБ

39 дБ

38 дБ

37 дБ

Rw алюмінієві стіни-скляні

Optimal office 30

Optimal office 30

Optimal office 30 fire

Optimal office 30 fire 
Optimal office 30

ETA - 19/0791
31/12/2019

 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >

Optimal office 30 і Optimal office 30 вогонь
Система однокамерних фіксованих алюмінієвих і скляних стін.
Сучасна система без кріплень, яка завдяки своєму інноваційному дизайну поєднує 
в собі елегантність і безпеку використання, що підтверджено європейською 
технічною оцінкою ETA - 19/0791. Стінки обох систем ідентичні за зовнішнім 
виглядом, що дозволяє поєднати безпеку з унікальним дизайном. Optimal office 30 
в обох варіантах також доступний у лофт-версії з клеєними системними опорами 
з алюмінієвих профілів.

Акустична ізоляція:
Optimal office 30: Rw = 37 дБ / 38 дБ / 39 дБ
Optimal office 30 Fire EI30: Rw = 37 дБ / 41 дБ

Варіанти обладнання: 
Профільні двері одно-половинні і дво-половинні
Двері суцільно-скляні
Розворотні двері

Właściwości: 
EI15 / EI30 / EI60
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50 дБ

49 дБ

48 дБ

47 дБ

46 дБ

45 дБ

44 дБ

43 дБ

41 дБ

39 дБ

38 дБ

37 дБ

Rw

Optimal office 100 fire 
Optimal office 100

Optimal office 100 fire 
Optimal office 100

Optimal office 100 fire

Optimal office 100

Optimal office 100

Optimal office 100 i Optimal office 100 fire
Система без кріплення, стаціонарних, подвійних склопакетів з алюмінію та скла.
Звукоізоляція Rw = 48 дБ, гарантує комфорт і забезпечує безпеку вогнестійкість на 
рівні EI30 (у випадку пожежної системи Optimal office 100). Обидві версії системи 
сумісні та виглядають ідентично, що дає великі можливості компонування при 
дотриманні найвищих вимог безпеки.

Акустична ізоляція:
Optimal office 100: Rw = 44 дБ / 45 дБ / 46 дБ/ 48 дБ
Optimal office 100 Fire EI30: Rw = 46 дБ / 47 дБ/ 48 дБ

Варіанти обладнання: 
Профільні двокамерні двері
Однокамерні профільні двері 

Властивості: 
EI30 

алюмінієві стіни-скляні

 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >
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50 дБ

49 дБ

48 дБ

47 дБ

46 дБ

45 дБ

44 дБ

43 дБ

41 дБ

39 дБ

38 дБ

37 дБ

Rw

Optimal office 80

Optimal office 80

Optimal office 80
Система двокамерних фіксованих алюмінієвих та скляних стін.
Це безкомпромісна система, яка гарантує враження делікатності та максимального 
освітлення приміщень. Акустична ізоляція Rw = 47 дБ, категорія використання IVc, 
підтверджена Інститутом будівельних досліджень, підтверджує універсальність 
застосування Optimal office 80. Найвища якість підтверджена європейською 
технічною оцінкою ETA-20/0245.

Акустична ізоляція:
Optimal office 80: Rw = 44 дБ / 47 дБ 

Варіанти обладнання: 
суцільно-скляні двері
однокамерні профільні двері
двокамерні профільні двері
дерев’яні щитові двері

ETA - 20/0245
27/03/2020

алюмінієві стіни-скляні

 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >
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50 дБ

49 дБ

48 дБ

47 дБ

46 дБ

45 дБ

44 дБ

43 дБ

41 дБ

39 дБ

38 дБ

37 дБ

Rw

Optimal 80 loft line fire

Optimal 80 loft line

Optimal 80 loft line

Optimal 80 loft line

Optimal 80 loft line

Optimal office 80 loft line i Optimal office 80 loft line fire
Система двокамерних склопакетів, фіксованих алюмінієвих та скляних стін.
Завдяки сучасній естетиці та можливості комбінування дошка/скло, система 
пропонує великі можливості облаштування простору. Вогнестійкість EI30 
протипожежної системи loft line Optimal office 80 дозволяє використовувати її для 
розділення шляхів евакуації в місцях, де безпека відіграє ключову роль. Найвища 
якість підтверджена європейською технічною оцінкою ETA-20/0944.

Акустична ізоляція:
Optimal office 80 loft line: Rw = 43 дБ / 48 дБ / 49 дБ / 50 дБ
Optimal office 80 loft line Fire: Rw = 45 дБ 

Варіанти обладнання: 
суцільно-скляні двері
однокамерні профільні двері
двокамерні профільні двері
дерев’яні щитові двері

ETA - 20/0944
30/12/2020

алюмінієві стіни-скляні

 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >
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 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >

ДВЕРНА КОНСТРУКЦІЯ З АЛЮМІНІЄВИХ ТА СКЛЯНИХ СТІНОК

Двері з алюмінієвого профілю, засклені одним шаром скла. Сумісний із системами
Optimal office 30, Optimal office 80 i Optimal office 80 loft line. Їх можна монтувати 
прямо в стіну. Можливість комбінування плита/скло.

Двері з алюмінієвого профілю, засклені двома шарами скла. Сумісний із системами 
Optimal office 80, Optimal office 80 loft line i Optimal office 100. Їх можна встановлювати 
прямо в стіну. Можливість комбінування плита/скло. 

14 / алюмінієві стіни-скляні



ДВЕРНА КОНСТРУКЦІЯ З АЛЮМІНІЄВИХ ТА СКЛЯНИХ СТІНОК

Скляні двері (скло 8/10мм) з алюмінієвими рамами Сумісний з системами Optimal 
office 30 у версіях без класу та FIRE. Їх можна встановлювати прямо в стіну. 

Цільнощитові двері 40 мм. Сумісний з протипожежними системами Optimal 
office 80, Optimal office 80 loft line і Optimal office 80 loft line. Їх можна встановлю-
вати прямо в стіну. Можливість комбінування плита/скло.

 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >
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ПЕРЕВІРКИ  ТА СЕРТИФІКАТИ: 

Девізом наших дій є гасло: «Ми створюємо новий простір».
Під словом «новий» стоїть те, що очікують наші клієнти. «Новий», тобто кращий 
безпечніше, функціональніше, адаптовано до потреб користувачів. Найвища 
якість наших систем із серій Optimal office 30 та Optimal office 80 підтверджена 
знаком CE, яким можна маркувати наші стіни на основі документів ETA - European 
Technical Assessment. Незнімні стіни та дверна фурнітура алюмінієво-скляних 
систем фіксованих стін пройшли серію випробувань в НДІ будівництва. Серед 
інших перевірено оптимальні офісні системи з точки зору механіки, звукоізоляції, 
вогнестійкості та багатьох інших.

ETA: Європейська технічна оцінка оцінка означає підтверджену та задокументовану 
оцінку характеристики будівельного виробу по відношенню до його основних 
характеристик, згідно з відповідним Європейським документом оцінки. 

CE: Абревіатура CE походить від французьких слів Conformité Européenne і означає, 
що наша продукція відповідає директивам Європейського Союзу. Це ознака, що 
характеризує відповідний рівень безпеки товару. 

 вимірювання >  
 проект >  
 продукція >  
 монтаж >





створюємо 
новий  простір





www.optimalpoland.pl
international@optimalpoland.com.pl

stale@optimalpoland.com.pl

tel. + 48 501 286 402


