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Το περιβάλλον γραφείου 
μεταβάλλεται συνεχώς.

Η αντίληψη αυτής της αλλαγής 
αποτέλεσε αφορμή για τη δημιουργία 
ενός τυποποιημένου συστήματος 
μεταθετών διαχωριστικών 
αλουμινίου.

Τα διαχωριστικά γραφείου EXCEL, 
έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν με 
επιτυχία τη συνεχή εξέλιξη του 
γραφειακού χώρου.

Office environment is continuously 
changing.

Realizing this change is a reason to 
create a fixed office partitioning 
system.

EXCEL OFFICE PARTITION has been 
designed to successfully cover all these 
office space changes and needs.
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Η σειρά EXCEL διαθέτει τρείς τύπους διαχωριστικών, 
EXCEL ARMOS, EXCEL PLUS και EXCEL LIBERO.

 
Με εξειδικευμένες προτάσεις για τον κάθε τύπο, 

προσαρμογή στις διαστάσεις και τα υλικά επιλογής σας, 
απεριόριστες δυνατότητες και λύσεις όπου όλα μπορούν 
να συναρμολογηθούν με ευκολία και τεχνική αρτιότητα, 

EXCEL line, may offer three different types of partition, 
these are EXCEL ARMOS, EXCEL PLUS and EXCEL LIBERO, 
with our customized solutions for each specific office need.
With such choice, the EXCEL offers possibilities for 
solutions which can be assembled with ease and speed.
Customizing is very simple thanks to a wide range of 
products, materials and finishes designed to provide the 
best in comfort and functionality.
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Το διαχωριστικά EXCEL χρησιμοποιούνται τόσο 
σε μικρής όσο και σε μεγάλης κλίμακας 
κατασκευές, με την ίδια ευκολία εγκατάστασης, 
χάρη στις δυνατότητες του συστήματος και την 
εμπειρία της ALDECO. Εξειδίκευση, προηγμένη 
τεχνολογία και ευελιξία εφαρμογών. Το σύνολο 
των κατασκευών μας, παρέχει άνεση στο ευρύ 
φάσμα των σχεδιαστών, να δημιουργήσουν 
πολλές - και - διαφορετικές συνθέσεις με 
ελευθερία στις ιδέες τους!

Τα συστήματα διαχωριστικών που σχεδιάζουμε 
και παράγουμε,  δημιουργούνται με σκοπό την 
επίτευξη του υψηλότερου αισθητικά 
αποτελέσματος σε κάθε αρχιτεκτονική 
πρόταση. Με σαφή σχεδιασμό και 
πιστοποιημένη παραγωγική δομή, οι άνθρωποι 
της Aldeco δημιουργούν εντατικά νέες ιδέες.

Excel partition may be used easily in such big as 
well as in small construction. A few essential 
elements and a few plain composition rules allow 
to suit different organizational and practical 
requirements. The shapes, sizes, the total 
adjustments of the structures, provide 
comfortable surrounding for the users. Liberty to 
arrange individual or group work–stations enable 
designers to create many and different layouts.
Personalized solutions for work spaces that 
require flexibility in use and new technology. 
These requirements have been met by our office 
partition.

Apparent design lines, give people the assurance 
to pursue new ideas intensively 
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ:
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