


Bartaflex 
Hareketli Bölme 
Duvar Sistemleri

Barta, lisanslı üretimini yaptığı, 

İtalyan Oddicini markası ile yapı 

sektöründe güçlü bir ortaklığa 

imza atmıştır. 

Oddicini, kendini sürekli geliştiren 

özelliği ile hareketli bölme duvar 

sistemlerine ihtiyaç duyulan 

otellerde, balo salonlarında, 

toplantı salonlarında, kültür 

ve kongre merkezlerinde, 

üniversitelerde, restoran, banka 

ve finans merkezleri gibi birçok 

prestijli projelerde markayı 

vazgeçilmez kılıyor.

Oddicini hareketli bölme duvar 

sistemleri, mükemmel teknik 

özellikleri sayesinde mimarlara 

tasarımda kolaylık, kullanıcılara 

eşsiz konfor sağlıyor.

Oddicini; tasarım, kullanım kolaylığı 

ve konforu bir arada sunarken 

hem kalitesi hem de estetik ve 

dayanıklı çözümleri ile sınıfındaki 

diğer markalardan ayrılmayı 

başarıyor. 

Bartaflex 
Movable Partition
Wall Systems

Barta, has signed licenced 

production agreement with Italian 

company, Oddicini, as a sign of 

strong partnership in the 

building industry.

Oddicini, with continous 

development, makes its product 

essential for prestigious projects 

such as hotels, ball rooms, meeting 

rooms, cultural and congress 

centers, universities, restaurants, 

banks and finance centers which 

require movable partitions.

Oddicini, movable partitions, with 

precise technical characteristics, 

offer convenience to architects 

and unique comfort to its users.

Oddicini, by offering the ease of 

use and confort together, managed 

to be one step ahead in quality, 

aesthetics and durable solutions 

within the industry. 
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Maxparete HSP, kapalı alanlarda 
gürültü kirliliğinin önlemek için 
tasarlanan bir üründür. 

Maxparette HSP’nin yüksek 
ses yalıtım performansı ve 
yenilikçi estetik çözümlerinin 
birlikteliği, çalışma alanlarınızı 
keyifli ortamlar haline çevirerek 
mekanlarınıza mükemmel 
çözümler sunar.

Maxparete HSP was born to 
avoid the main source of indoor 
pollution: the noise. 

Combination of high sound 
proofing performances and 
innovative aesthetic solutions, 
Maxparete HSP operable 
partition is the perfect solution 
to live and work in liveable and 
pleasant places.
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Maxparete HSP, kapalı 
olduğunda mükemmel bir 
şekilde hizalanan ve ses 
yalıtımı sağlayan, bağımsız 
modüllerden oluşan hareketli 
bölme duvar çözümüdür.

Maxparete HSP, cilalı doğal 
ahşap kaplamalar, HPL 
kaplamalar, viniller, melaminli 
yonga levhalar gibi geniş bir 
yelpazeden oluşan kaplama 
malzemeleri ile tedarik 
edilebilir. Özel istekleriniz 
doğrultusunda da imalat 
yapılabilir.

Maxparete HSP is the movable 
partition solution composed 
by independent elements that, 
when closed, form a continous 
partition perfectly aligned and 
sound proofing.

Maxparete HSP can be 
supplied with a wide range of 
finishing materials: varnished 
wood veneers, high pressure 
laminates, vynils, melamine 
particle boards, etc. Special 
finishings can be offered and 
studied on request.
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Maxparete HSP, tavana 
sabitlenmiş bir rayda rulmanlı 
makaralar ile kayan bağımsız 
modüllerden oluşur. Bu sistem, 
estetik olmayan zemin parçaları 
veya zemin bağlantıları 
gerektirmez. Kapatıldığında 
mükemmel hizalanır ve ses 
geçirmez. Kayma hareketi, 
bir veya iki rulman ile yüksek 
dayanımlı makaralar tarafından 
sağlanır. 

Her modül, 16/18 mm kalınlığında 
ahşap paneller ile kaplanmış 
metal bir çerçeveden oluşur. 
Bu modüller çok çeşitli 
kaplamalarla tamamlanabilir.

Modülün alt ve üstündeki yalıtımı 
sağlayan eşik profilleri, dikey 
profillerdeki mekanizma ile elle 
çalıştırılır. Eşik profillerindeki 
kauçuk contalar modüllerin 
ray ve zemin arasında 
kapanmasını sağlar. Sistemin 
son modülü yana kayarak 
sistemi yatay olarak kapatan 
teleskopik modüldür, manuel 
veya başlangıç modülüne 
yerleştirilmiş bir kumandayla 
elektronik olarak çalıştırılır.

Maxparete HSP, sistemin 
işlevselliğinden ödün vermeden 
teleskopik modül hariç tüm 
modüllerin yerini çeşitli ölçülerde 
ve tiplerde kapı modülleri alabilir.

Maxparete HSP consists of 
independent elements that 
slide by ball bearing trolleys in 
a track fixed to the ceiling. This 
system doesn’t require floor 
tracks or floor attachments 
which are antiaesthetic and
encumber the way. When 
closed the partition is perfectly 
aligned and sound proof. The 
sliding is warranted by one 
or two ball bearings high 
resistance trolleys at a very high 
resistance. 

Every element consists of 
a metal frame covered with 
wooden panels 16/18 mm thick. 
These elements can be finished 
with a wide variety of finishings.

Rubber seals to floor and 
ceiling are carried by aluminium 
mobile sections manually 

operated by a control placed in 
the vertical profiles. The rubber 
seals carried in aluminium 
section are compressed 
against the floor and the 
covering of the track in order 
to lock elements. The last 
element of the partition has 
one more moving telescopic 
mechanism, with a side sliding. 
This mechanism is manually 
operated by a control placed 
on a side of the panel itself or 
electronically.

Pass doors of different 
measures may be fitted to any 
intermediate element (except 
for the telescopic closure 
element) of the Maxparete 
HSP manouvrable walls 
without altering the normal 
functionality.
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Maxparete HSP, 
10 metreden daha yüksek
mekanlarda mükemmel 
bir ses yalıtımı
sağlayarak, mekanların 
bölünmesinde ideal
çözümler üretir.

Maxparete HSP operable 
partition represents the 
ideal solution in order to 
dinamically split great 
spaces high up to more 
than 10 meters, assuring 
a perfect sound proofing.
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Maxparete HSP Matic, uzun 
duvarlarınızda, modülleri açıp 
kapatırken zaman kazandıran 
mükemmel bir seçimdir.

Başlangıç modülüne yerleştiren 
kumanda ile modülün alt ve 
üstündeki yalıtımı sağlayan 
eşik profilleri otomatik olarak 
hareket eder. Teleskopik 
modül, kapanırken bir engelle 
karşılaşması durumunda işlemi 
durduran güvenlik önlemine 
sahiptir. Modülün alt ve 
üstündeki yalıtımı sağlayan eşik 
profilleri, zemine ve raya doğru 
basarak bölmeyi hava geçirmez 
şekilde kapatır. Maxparete HSP 
Matic, daha iyi bir emniyet 
sağlamak için düşük gerilim 
gücünde çalışır.

Modüller operatör tarafından 
elle konumlandırıldıklarında, 
modüllere yerleştirilen bir 
dizi motorlu mekanizma eşik 
profillerini çalıştırmaya ve 
modülleri kilitlemeye başlar. 
Sistemin son modülünün 
dikeyde yalıtımı sağlayan eşik 
profilleri ve yatayda yana kayan 
teleskopik profilleri, duvarlar 
düz olmasa bile hem mekanik 
hem de akustik olarak yalıtım 
sağlar.

Maxparete HSP Matic is 
the perfect choice for the 
application on the long 
movable partitions, where 
is requested to save time 
in opening and closing 
the partition as well. The 
elements are set in working 
position by two sliding seals 
operated at the same time 
by an automatic locking 
device. Telescopic terminal 
element has got auxiliary 
safety systems that interrupt 
closure if obstacles are 
detected. The sliding seals, 
pushing towards the floor 
and the aluminium track, 
shut hermetically the 
partition. Maxparete HSP 
Matic works at low tension 
power to ensure a better 
safety in use.

As the elements are 
manually set in their position 
by operators, a series of 
motorized mechanisms 
housed in the elements start 
to operate the rubber seals 
and lock the element. The 
last element of the wall has 
one more moving telescopic 
mechanism, with a side 
sliding. The mobile head 
closes the gap horizontally, 
looking both mechanically 
and acoustically and self-
adapting if surrounding 
concrete walls are not 
perfectly vertical.
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Teleskopik Modül

Bölmelerin açma ve kapama işlemi, 
her zaman yana kayarak sistemi 
yatay olarak kapatan teleskopik 
modül vasıtasıyla gerçekleştirilir.

Sistemi açmanız ve modülleri 
toplamanız gerektiğinde, kilidini 
açacağınız ilk, kapatmanız 
gerektiğinde kilitlenecek son 
modüldür. Teleskopik modül 
istenilen genişlikte üretilebilir.

Rw 55 dB ve Rw 57 dB ses yalıtım 
özelliklerine sahip modüller, akustik 
yalıtımını artırmak için iki adet dış 
conta ile tamamlanır. Modül kalınlığı 
145’den 170 mm’ye yükselir.

Expander Element

The opening and closing 
manoeuvres of the partitions are 
realized by means of the expander 
element, always installed laterally. 

This element is the first one to be 
unlocked when you need to open 
the rooms and stack the elements 
and the last one to be locked when 
you need to close them.

The expander element is produced 
with variable width. Elements with 
Rw 55 dBand Rw 57 dB sound 
proofing are completed with 
different insonorization materials 
and with two more external seals 
in order to improve the acoustic 
performance. Elements thickness 
increases from 145 to 170 mm.

Standard Modül

Farklı mekanları ayırmak için 
kullanılan bir mekanizmadır. Elle 
veya elektrikli kumanda ile çalışan 
eşik profilleri kapalı konumda 
kilitlenir. Eşik profillerinin kauçuk 
contaları zemine ve ray üzerine 
boşluksuz olarak basar. 

Modüllerin standart genişliği 
800/1200 mm arasındadır (HPL 
kaplamalarda 800/1250 mm). İsteğe 
göre daha büyük genişliğe sahip 
elemanlar da kullanılabilir.

Rw 55 dB ve Rw 57 dB ses yalıtım 
özelliklerine sahip modüller, akustik 
yalıtımını artırmak için iki adet dış 
conta ile tamamlanır. Modül kalınlığı 
106’den 126 mm’ye yükselir.

Standard Element

The standard element represents 
the typical element used to close 
the different rooms. Elements are 
locked in shut position by means 
of two movable seals which are 
simultaneously hand or electrically 
operated by a control inserted in the 
rabbet; the seals are pushed against 
the floor and the rail, so that the 
gap is hermetically closed. 

The standard width of the elements 
is between 800 and 1200 mm 
(between 800 and 1250 mm in 
case of coverings in High Pressure 
Laminate). By request we can 
supply elements with greater width.  
Elements with Rw 55 dB and 
Rw 57 dB sound proofing 
are completed with different 
insonorization materials and with 
two more external seals in order to 
improve the acoustic performance. 
Elements thickness increases from 
106 to 126 mm.

Camlı Modül

Standart modül özelliklerini 
takiben, her modüle farklı ölçülerde 
çeşitli tiplerde cam  yerleştirmek 
mümkündür.  Alt ve üstündeki 
yalıtımı sağlayan eşik profilleri, 
elle ile çalışan mekanizma veya 
başlangıç modülüne yerleştirilen 
bir kumandayla elektronik olarak 
çalıştırılır. Eşik profillerinin kauçuk 
contaları zemine ve ray üzerine 
boşluksuz olarak basar. 

Camlı modüllerin genişliği standard 
modüllerde olduğu gibi 106 mm 
kalınlığındadır.

Element with Glazed Vision Panel

Following the standard element 
characteristics it is possible to insert 
in each element a glazed vision 
panel with different measures and 
finishings. Also in this case elements 
are locked in shut position by means 
of two movable seals which are 
simultaneously hand operated by 
a manual or electronic control; the 
movable seals are pushed against 
the floor and the rail, so that the 
gap is hermetically closed. 

Elements width is as previously 
stated for standard elements. Every 
element is 106 mm thick.
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Kapı Modülü

Geçiş kapıları, teleskopik modüller 
hariç herhangi bir modül yerine 
kullanılabilir. Kapı modülleri 
1220 mm’lik sabit bir genişliğe ve 
2120 mm’lik bir yüksekliğe sahip 
900 mm’lik kapı kanadına sahiptir. 

Kapı modülü kalınlığı 106 mm’dir. 
İsteğe bağlı olarak, özel ölçülerde 
modül temin edilebilir.

Pass Door Element

Pass doors may be fitted to any 
intermediate element except for 
the telescopic closure element.

The elements where we can insert 
a pass door have a fixed width of 
1220 mm and allow a pass door 
wing of 900 mm with an height 
of 2120 mm. The thickness of the 
pass doors is 106 mm.

By request we can supply 
elements with special measures.

Çift Kanatlı Kapı Modülü

Çift makaralı taşıyıcı seriler için, çift 
kanatlı kapı modülü de üretilebilir. 
Bu modül,  2340 mm’lik bir 
standart toplam genişliğe ve 
2120 mm’lik bir yüksekliğe sahip 
1800 mm’lik kapıların takılmasına 
olanak tanır. Kapı modülü kalınlığı 
106 mm’dir.

İsteğe bağlı olarak, özel önlemler 
içeren modüller temin edilebilir.

Double Pass Door Element

For the series with double ball 
bearingtrolleys we can also supply 
a double pass door. These couple 
of elements has a standard total 
width of 2340 mm and allows the 
insertion of 1800 mm doors
with an height of 2120 mm. Pass 
door thickness is 106 mm.

By request we can supply panels 
with special measures.

Sabit Kapı Modülü

Maxparete HSP tarafından 
bölünen iki veya daha 
fazla mekanın arasında 
geçişi sağlamak için duvar 
sabitlenmiş kapıdır. Mevcut 
duvarlardan birine yanal 
olarak sabitlenir.

Sabit kapı modülü 
maksimum3000 mm 
yüksekliğinde, 106 mm 
kanat kalınlığında ve 
maksimum 900 mm 
genişliğindedir.

Pass Door Element inserted 
in the Wall

In order to guarentee the 
passage between two or 
more rooms partitioned 
by Maxparete HSP, we 
can produce a pass door 
element inserted in the 
wall. This type of element 
has no trolleys and is 
laterally fixed to one of the 
existing walls.This pass door 
element is 3000 mm high 
maximum and with a wing 
106 mm thick and 900 mm 
maximum width.
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Makaralar ve Raylar

Parçalar EN AW 6005/A 
yüksek dayanımlı 
alüminyumdan 
üretilmiştir. Modüllerin 
hareketi kolaydır ve 
güç harcamadan 
yapabilirsiniz. Rulmanlı 

makaralar alüminyum 
raylarda rahatça hareket 
eder.

Farklı modeller ve 
kullanım alanları 
bulunmaktadır.

Trolley and Tracks

Tracks are in EN 
AW 6005/A high 
resistance aluminium. 
The manoeuvre of the 
elements is easy and you 
can do it without effort. 
The ball bearing trolleys 

slide with precision in the 
aluminium track.

The different typologies 
and the different 
utilization ways of the 
tracks are shown here 
below.

Tip 100 Ray

Tek makaralı park alanları için 
uygundur
•  350 cm’e kadar yüksekliklerde 
 1 adet makaralı Tip 100 Ray 
 kullanılabilir.

Track Type 100

Suitable for MONODIRECTIONAL 
stacking schemes.
•  Utilizing 1 trolley type 10 for 
 heights up to 350 cm.

Tip 800 Ray

Çift makaralı park alanları için 
uygundur.
•  650 cm’e kadar yüksekliklerde 
 2 adet makaralı Tip 800 Ray 
 kullanılabilir.

Track Type 800 

Suitable for MULTIDIRECTIONAL 
stacking schemes.
• Utilizing 2 trolleys type 80 for 
 heights up to 650 cm.

Tip 1000 Ray

Çift makaralı park alanları için 
uygundur.
•  650’den 900 cm’e kadar 
 yüksekliklerde 2 adet makaralı 
 Tip 1000 Ray kullanılabilir.

Track Type 1000 

Suitable for MULTIDIRECTIONAL 
stacking schemes.
•  Utilizing 2 trolleys type 1000 for 
 heights from 650 to more than 
 900 cm.
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Çok uzun mesafeli askılarda 

gergi teli uygulaması.

Anchorage with rods.  To be 

provided in case of very high 

regulation system.

Başlangıç Modülü

Upright

Duvar içi başlangıç modülü

Upright inserted in the wall

Uzun mesafeli askı sistemi betonarme 

döşemeler için uygundur.

Expanding blocks anchorage. Suitable only 

for reinforced concrete ceilings

Konstrüksiyon askı detayı

Anchorage with iron profile

Askı Detayları   Anchorage Details

Braket
Bracked

Çelik Tel
Steel Wire

Gergi
Tensioner

Ara Plaka
Intermediate Plate

Ses Bariyeri
Acoustic Barrier

Asma Tavan
False Ceiling

Teleskopik Eşik
Telescopic Threshold

Ahşap Panel
Wooden Panel

Ahşap Panel
Wooden Panel

36

60

11
0

11
0

10
6

75

Yalıtım Malzemesi
Insulation Material

H
   

 8
00

v

M
IN

 1
70

50
/1

00
 M

AX
10

MIN 45°

Betonarme Döşeme
Reinforced Concrete Slab

Takviye Plakası
Stiffening Plate

Ses Bariyeri
Acoustic Barrier

Asma Tavan
False Ceiling

Teleskopik Eşik
Telescopic Threshold

Ahşap Panel
Wooden Panel

Yalıtım Malzemesi
Insulation Material

H
   

 4
00

v

10

MIN 150

MIN 150

10

Kutu Profil  Iron Profile

Kaynak  Welding

Ses Bariyeri  Acoustic Barrier

Asma Tavan  False Ceiling

Ahşap Panel Wooden Panel

Teleskopik Eşik
Telescopic Threshold

Yalıtım Malzemesi
Insulation Material
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Maxparete E-Motion, 
otomasyona uygun yarı 
otomatik ve kullanımı kolay bir 
hareketli bölmedir.

Kapatıldığında modül araları ve 
mekanik parçaları mükemmel 
hizalanır.

Maxparete E-Motion, 
tavana sabitlenmiş rulmanlı 
makaralarda kayan bağımsız 
modüllerden oluşur. Bu sistem, 
estetik olmayan zemin parçaları 
veyaz zemin bağlantıları 
gerektirmez. Bir modül duvarın 
geri kalan kısmı ile birleştiğinde, 
otomatik olarak kilitlenir/açılır. 
Modülün yalıtımını sağlayan eşik 
profilleri, modülün alt ve üstüne 
yerleştirilen bir dizi motor 
vasıtası ile hareket ettirilir.

Maxparete E-Motion is a 
semiautomatic and easy-
assembling operable partition, 
predisposed for domotics. 

When closed the partition is 
perfectly aligned, withoud 
fissures and mechanical parts 
in view. 

Maxparete E-Motion consists of 
independend elements which 
slide by ball bearing trolleys in 
a track fixed to the ceilling. This 
system eliminates floor guides 
or floor attachmens which are 
antiaesthetic and encumber the 
way. When an element couples 
with the rest of the partition, it 
locks/unclocks automatically. 
The movable seals (that block 
the element against the floor 
and the track) operate by 
means of a series of motorized 
actuators housed within the 
lower and upper ends of 
element itself.
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Sistemin kontrol ünitesini 
barındıran gömülebilen bir 
başlangıç modülü vardır 
(anahtar veya yüksek 
çözünürlüklü dokunmatik 
ekran). İşlevselliği 
değiştirmeden sistemin 
herhangi bir noktasına tek 
kanatlı / çift kanatlı kapı 
modülü veya “T” 
elemanları da eklenebilir.

The partitons always have a 
vertical upright (that can be 
embedded) that houses the 
control unit (a key selector 
or a high definition touch-
screen display). More, you 
can insert single/double 
pass door elemets or “T” 
elements in any point of the 
partition without altering the 
normal functionality.
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*   Cam kanat    Glass leaf only       ** Boyalı cam With back-painted glass

Cam Modül
8-10-12 mm kalınlığında temperli extra clear cam 
Hmax 3200/3500/4000 mm (çift makaralı sistem) 
Rw 46dB ses yalıtımı

Glazed Version
Tempered low iron glass 
Thickness 8-10-12 mm – Hmax 3200/3500/4000 mm 
(Multidirectional)
Acoustic insulation version Rw 46 dB

Teknik Bilgiler    Technical Information

Başlangıç Modülü
(Kumanda Üniteli) 

Fixed Jamb
(With Commender)

Tekli Mono

Çiftli Multi
Genişlik Width 100-500 mm

Açılı Modül

Angled Element
Çift Multi Genişlik Width 600-1250 mm

“T” Standart Modül

“T” Standard Element

Tekli Mono

Çiftli Multi

Genişlik Width

Genişlik Width

500-1250 mm

600-1250 mm

Teleskopik Modül

Telescopic Element

Tekli Mono

Çiftli Multi

Genişlik Width

Genişlik Width

710-1450 mm

(Hareket Stroke 100 mm)

900-1520 mm
(Hareket Stroke 170 mm)

Teleskopik Başlangıç Modülü

Expanding Jamb

Tekli Mono

Çiftli Multi
Genişlik Width

460 mm

(Hareket Stroke 170 mm)

Genişlik Width

Maksimum Clear
Geçiş Ölçüsü Width

Opsiyon Option

2340 mm

1800 mm

Panik Bar
Antipanic Handle 

Çift Kanatlı Kapı Modülü

Double Pass Door Element

Çiftli Multi

Standart Modül

Standard Element

Tekli Mono

Çiftli Multi

Genişlik Width

Genişlik Width

500-1250 mm

600-1250 mm

Kapı Modülü

Single Pass Door Element

Tekli Mono

Çiftli Multi

Genişlik Width

Maksimum Clear
Geçiş Ölçüsü Width

Opsiyon Option

1220 mm

900 mm

Panik Bar
Antipanic Handle

Standard Version
Ham veya HPL kaplı MDF
Hmax 4200 mm (çift makaralı sistem) – Hmax 3500 mm (tek 
makaralı sistem)
Rw 38 dB-Rw 41 dB-Rw 51 dB ses yalıtımı

With Blind MDF Panels
Raw finishing or MDF panel coupled with Laminated HPL
Hmax 4200 mm (Multidirectional) – Hmax 3500 mm 
(Monodirectional)
Acoustic insulation versions Rw 38dB - Rw 41dB - Rw 51dB

*

**

Cam Modül
Glass Element

Cam Modül
Glass Element

Kapı Modülü
Single Pass Door

Çift Kanat Kapı Modülü
Double Pass Door Element

Standart Modül
Standard Element

Teleskopik Modül
Telescopic 
Element

Modül Tipleri  Avaible Panels Types

Cam Duvar  Fully Glazed Wall
Teleskopik 

Başlangıç Modülü 

Expanding Jamp

Başlangıç Modülü 
(Kontrol Ünitesi)

Fixed Jamp 
(With Commander)

Cam Modül
Glass Element

Başlangıç Modülü 
(Kontrol Ünitesi)

Fixed Jamp 
(With Commander)
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Teknik Detaylar  Technical Details

Modül Genişliği   Element Width

Modül Genişliği   Element Width

MDF Panel-HPL Finishing

Laminat Kaplı MDF Panel

TRACK-8LN

TİP-8LN RAY

Tempered Glass

Temperli Cam
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Operable Aluminium Seals
Semi-Automatic

Yarı Otomatik Teleskopik 
Eşik

Yarı Otomatik Teleskopik 
Eşik

Operable Aluminium Seals
Semi-Automatic

Cam Modül Dikey Kesit Detayı
Standard Glass Element Vertical Section

Tempered Glass
8/10/12 mm thick

8/10/12 mm Kalınlığında 
Temperli Cam
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20
35 35
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01
/1

07

Cam Modül Yatay Kesit Detayı 
Glass Element Horizontal Cross Section

Standart Modül Yatay Kesit Detayı 
Standard Element Horizontal Cross Section

Acoustic Insulation

Yalıtım Malzemesi

Laminat Kaplı MDF Panel

Yarı Otomatik Teleskopik Eşik

Yarı Otomatik Teleskopik Eşik

Yalıtım Malzemesi

TRACK-8LN

TİP-8LN RAY

MDF Panel-HPL Finishing
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Operable Aluminium Seals
Semi-Automatic

Operable Aluminium Seals 
Semi-Automatic

Acoustic Insulation

Alüminyum Profil
Aluminium Profils

Aluminium Profils

Alüminyum Profil

Standart Modül Dikey Kesit Detayı 
Standard Element Vertical Section
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Boyutlar

 Standart Modüller:

 Sistem kalınlığı  106/110 mm ‘den 126 mm’ye kadar 

 (Rw 55dB-Rw 57dB için 126 mm’dir).

 Maksimum yükseklik 3500/9000 mm ve üzeri 

 (çift makaralı sistem). 

 Modül genişlikleri 800 - 1200 mm.

Yüzey

• Ham MDF, 

 HPL kaplı,

 Melamin kaplı,

 Vinil kaplı,

 Doğal ahşap kaplı, 

 18mm kalınlığında paneller.

• Alüminyum profiller eloksal veya 

 eloktrostatik toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak 

45 ile 70 kg/m2 arasında değişir.

Ses Yalıtımı

Maxparette HSP standart modüller: 

 Rw 41dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versiyon.

Maxparette HSP kapı modülleri: 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 50 dB versiyon.

Sistem Karakteristiği

Elle kumanda edilen mekanik sistem.

Dimensions

 Standard  Elements:

 System thickness  106/110 mm to 126 mm 

 (126 mm for Rw 55 dB-Rw 57 dB version)

 Maximum height 3500/more than 9000 mm   

 (Multidirectional version).

 Elements Width from 800 to 1200 mm.

Finishing

• Blind MDF raw, 

 HPL laminated,

 Melamine boards,

 Vinyl coverings,

 Varnished wood veneers,

 Panels 18mm thick.

• Aluminum profiles are either anodized   

 aluminium or powder coated according to a 

 RAL color.

Weight

Partition weight is from 45 to 70 kg /m2 according 

to requested acoustic insulation version and type of 

element.

Acoustic Insulation 

Maxparette HSP with blind MDF panels: 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB versions.

Maxparette HSP Door elements : 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB -Rw 50 dB versions.

System Characteristics

Manually operated. 

Boyutlar

 Standart Modüller

 Sistem kalınlığı  106/110 mm ‘den 126 mm’ye kadar 

 (Rw 55 dB-Rw 57 dB için 126 mm’dir).  

 Maksimum yükseklik 3500/9000 mm ve üzeri 

 (çift makaralı sistem). 

 Modül genişlikleri 800 - 1200 mm.

Yüzey

• Ham MDF, 

 HPL kaplı,

 Melamin kaplı,

 Vinil kaplı,

 Doğal ahşap kaplı, 

 18mm kalınlığında paneller.

• Alüminyum profiller eloksal veya 

 eloktrostatik toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak 

45 ile 70 kg/m2 arasında değişir.

Ses Yalıtımı

Maxparette HSP standart modüller: 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57dB  versiyon.

Maxparette HSP kapı modülleri: 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 50 dB versiyon.

Sistem Karakteristiği

Yarı otomatik sistem

Şebeke : 110-240V AC – 50/60 Hz

Voltaj : 24V DC 

Güç : 200 W

Dimensions

 Standard  Elements:

 System thickness  106/110 mm to 126 mm 

 (126 mm for Rw 55 dB-Rw 57 dB version)

 Maximum height 3500/more than 9000 mm 

 (Multidirectional version).

 Elements Width from 800 to 1200 mm.

Finishing

• Blind MDF raw panels , 

 HPL laminated panels,

 melamine boards,

 vinyl coverings,

 varnished wood veneers,

 Panels 18mm thick.

• Aluminum profiles are either anodized   

 aluminium or powder coated according to a 

 RAL color.

Weight

Partition weight is from 45 to 70 kg /m2 according 

to requested acoustic insulation version and type of 

element.

Acoustic Insulation

Maxparette HSP with blind MDF panels: 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB-Rw 55 dB-Rw 57 dB  versions.

Door elements : 

 Rw 41 dB-Rw 47 dB -Rw 50 dB versions.

System Characteristics

Semiautomatic system 

Main Line  : 110-240V AC – 50/60 Hz

System  : 24V DC 

Max Absorbed Power : 200 W

Maxparette HSP Teknik Detaylar    Maxparette HSP Technical Specifications Maxparette HSP Matic Teknik Detaylar    Maxparette HSP Matic Technical Specifications 
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Maxparette HSP E-Motion Teknik Detaylar   Maxparette HSP E-Motion Technical Specifications Park Alanı

Maxparete HSP için mekanın ölçülerine 
ve statik özelliklerine bağlı olarak farklı 
tipolojilerde park alanı tasarlamak 
mümkündür.

Stacking scheme

Maxparete HSP stacking schemes exist 
in different typologies, depending by 
dimensions and static properties of 
builidings, as explained herebelow.

Tek Makaralı Sistem   Monodirectional

Çift Makaralı Sistem      Multidirectional

Boyutlar

• Cam Modüller: 

 Sistem kalınlığı 97/101/107 mm.

 Maksimum yükseklik 3500/4000 mm

 (çift makaralı sistem). 

 Modül genişlikleri 500 mm’den 1250 mm’ye kadar.

• Standart modüller:

 Sistem kalınlığı 104 mm.

 Maksimum yükseklik 3500/4200 mm 

 (çift makaralı sistem).

 Modül genişlikleri 500 mm’den 1250 mm’ye kadar.

Yüzey

• 8-10-12 mm kalınlığında temperli extra clear şeffaf  

 veya boyalı cam.

• 10 mm kalınlığında ham veya laminat kaplı MDF 

 paneller.

• Alüminyum profiller eloksal veya eloktrostatik 

 toz boyalı.

Ağırlık

Modül tipine ve yalıtım değerine bağlı olarak 

25 ile 60 kg/m2 arasında değişir.

Ses Yalıtımı

E-MOTION standart modüller: 

 Rw 38 dB-Rw 41 dB-Rw 51 dB versiyon

E-MOTION camlı modüller: 

 Rw 46 dB versiyon

Sistem Karakteristiği

Yarı otomatik sistem

Şebeke : 110-240V AC – 50/60 Hz

Voltaj : 24V DC / 48V DC

Güç : 200 W

Dimensions

• Glass Elements: 

 System thickness 97/101/107 mm.

 Maximum height 3500/4000 mm 

 (Multidirectional version). 

 Elements Width from 500 to 1250 mm.

• Standard Elements:

 System thickness 104 mm.

  Maximum height 3500/4200 mm 

 (Multidirectional version).

 Elements Width from 500 to 1250 mm.

Finishing

• Tempered glass 8-10-12 mm thick, either low iron or 

 backpainted according to a RAL color

• Blind MDF raw panels or HPL laminated sheets 

 panels 10 mm thick.

• Aluminum profiles are either anodized aluminium or 

 powder coated according to a RAL color

Weight

Partition weight is from 25 to 60 kg/m2 according 

to requested acoustic insulation version and type of 

element.

Acoustic Insulation

E-MOTION with blind MDF panels: 

 Rw 38 dB-Rw 41 dB-Rw 51 dB versions

E-MOTION glazed : 

 Rw 46 dB version

System Characteristics

Semiautomatic system 

Main Line  : 110-240V AC – 50/60 Hz

System  : 24V DC / 48V DC

Max absorbed Power : 200 W
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Sertifikasyon
Maxparette HSP sisteminin 
ses yalıtımı, yangın dayanımı, 
malzeme kalitesi ve üretim 
prosesleri Avrupa’nın önde gelen 
laboratuvarları tarafından test edilip 
onaylanmıştır.

Maxparete HSP; 
•  Yangına karşı direnç 
 (Class 1- UNI 9174, Class B-s1, 
 d0-EN 13501-1) 
• Yangın dayanımı 
 (EI 60-EN 1364-1).
sertifikalarına sahiptir.

Certifications
The very high performance of 
Maxparete HSP sound proofing, the 
fire tests, the quality of the materials 
and of the productive processes 
are verified and tested by the main 
European Laboratories. 

Maxparete HSP is; 
• Certified for the fire reaction 
 (Class 1- UNI 9174, Class B-s1, 
 d0-EN 13501-1) 
•  For the fire resistance 
 (EI 60-EN 1364-1).

Oddicini bünyesindeki ses yalıtımı 
test laboratuvarı

Oddicini - Internal sound proofing 
testing laboratory.

BARTA YAPI ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

Sanayi Caddesi 44

Nishistanbul A Blok Kat 14/71

34196 Bahçelievler, İstanbul, TR

T +90 212 603 6830

info@bartayapi.com.tr

BartaFlex bir BARTA YAPI ürünüdür.




