
Mila-wall®  Modulaariset 
siirrettävät näyttelyseinät



Helppoa...
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Vapaasti seisova
Nopea pystyttää 

Maalattava 
Naulattava 
Pinottava 

Saumaton ulkonäkö 
Helppo säilyttää

mila-wall® Series 100



Älykäs liitäntä: mila-wall® modulaarinen rakennustekniikka on yksinkertainen, luova ja nopea. Valmiit seinät 
kootaan muutamassa minuutissa. Nosta seinämoduulia hieman vipurullalla, tuo kielen ja uran liitos yhteen, 
alempi ja itselukittuva liitäntä kytkeytyy. Laadukkaasti valmistetuilla seinillä voidaan muodostaa sileät ja 
vakaat rakenteet. Lisäksi seinien väliin jäävä sauma voidaan peittää saumateipillä, jolloin koko rakenne voidaan 
maalata, silloin  saumoja ei näy.
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  Tekniikka



Ei rajoituksia luovuudellesi. Kiinteät 60°, 90°, 120° tai 135 ° kulmat, lisäksi portaattomasti 
säädettävät  kulmat . Nämä mahdollistavat loputtomasti muotoja. Lisäksi seinät voidaan 
kytkeä mihin kohtaan tahansa seinään, ja vapaasti mihin kulmaantahansa. Säädettävillä 
moduulinliittimillä, seinät voidaan asentaa hieman kulmikkaisiin kokoonpanoihin, enintään 
30 °. Mikä antaa kaarevan muodon.
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Monipuolisuus



Tilaukesta saatavana muita mittoja

05
  

Vakioseinien mitat



Saatavana useita kokoja ja kokoonpanoja. Luo 

helposti varastotilat ja jopa toimistotilat. 

Mielikuvitus on vain rajana.
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Ovet ja aukot
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Mila-wall®-seinillä  muutat  

nopeasti tilan näyttelytilaksi, 

toimistoksi tai kokoushuoneeksi.

Ikkunamoduulit



Series 100 paneelit voidaan naulata ja ruuvata, maalata ja korjata kuten kipsilevyä. 
Itsekantavat, erittäin vakaat seinät soveltuvat talujen ym. ripstamiseen, jotka 
painavat jopa kymmeniä kiloja. Saatavilla on myös tauluripustusjärjestelmiä, jos 
käyttäjä päättää olla naulaamatta paneleita.
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Naulattavat seinät
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Säätölevy: mila-wall®-paneelit 
on varustettu kahdella 
säädettävällä jalalla. Säätölevyllä 
säädät jalan nopeasti oikeaan 
korkeuteen.

Valaistus: Kiinnitetään nopeasti 
alumiinikanavaan. Paneelin 
molemmat puolet voidaan 
valaista. Saatavana tehokkaita ja 
energiatehokkaita LED-
valaismia.

Muuntajakotelot: Kotelo ja 
kanavat paneelin sisäpuolella 
asennetut reitit ja laatikot 
tarjoavat kaapelin hallinnan, 
jolloin johdot voidaan peittää.

Vitriinit: Voidaan yhdistää 
seinärakenteeseen. Korokkeet  
ym. tarvikkeita saatavana 
erikoismittaisina tilauksesta.

Vipurulla: Mahdollistaa nopean 
mila-wall® asennuksen ja 
purkamisen.Yksinkertaisesti 
nosta paneeli hitaasti, siirrä 
paikalleen, laske ja olet valmis.

Tarvikkeet
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Mila-wall® -sarja 100 on valmistettu kahdesta A-luokan 
paloturvallisen pinnan kerroksesta. Yksi on pysyvä, toinen 
irrotettava. Ajan mittaan, kun paneelit on maalattu useita 
kertoja, yläkerros voidaan poistaa ja uusi kerros asentaa 
sen jälkeen, kun on tehty korjauksia, jotka saattavat olla 
tarpeen pysyvälle pinnalle. MBA tarjoaa laajan valikoiman 
värejä ja kuvioita, jos haluaa värin kuin puhdas valkoinen. 
Kaikki pintapäällysteemme tulevat rullalle ja ne voidaan 
levittää helposti käsin. Ne tekevät myös erinomaisen 
valinnan kun korjaat työtasot, työpöydät ja lähes kaikki 
tavarat, joissa on sileä, puhdas pinta. 

Pinnoitekalvot



Kuljetus ja varastointi
mila-wall® Kuljetus ja varastointi Säiliöt suojaavat mila-
wall®-moduuleja tehokkaasti ja tehokkaasti vaurioilta 
kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Seinämoduulit 
sijoitetaan kehikkoihin pystyyn reunalleen, jotta ne ovat 
helposti liikuteltavana. Vaunut voidaan siirtää helposti 
käsin. Jokaisessa kehikossa on 24 seinämoduulia. 
Valinnaisia suojapeitteitä on saatavilla. Erikoiskoot ja 
kokoonpanot ovat saatavilla erityistilauksella. Kuljetus- ja 
varastokehikoidenn hyvin suunniteltujen logististen 
ominaisuuksien perustana on korkea hyötysuhde.

   
1
1

Tarvikkeet



Pitkäikäinen, monipuolinen, kestävä kehitys:
Milawall®-moduulien valmistuksessa käytetään kierrätettävää 
alumiinia, kierrätetyn pahvin kennoa ja uusiutuvia puutuotteita. 
Tuotanto tapahtuu nykyaikaisilla, energiatehokkailla koneilla. Koko mila-
wall® -rakenne on vankka ja suunniteltu kestämään erittäin pitkään. 
Itseliimautuvat pinnat ovat keskenään vaihdettavissa, vain pinta on sovitettu 
uusiin malleihin, moduuli pysyy. Niin tehokkaasti tulevien sukupolvien 
arvokkaat resurssit ovat suojattuja. Erityiset kuljetusjärjestelmät minimoivat 
pakkausjätteen.
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Kestävä kehitys



”Mila-wall®-paneelit ovat mahdollistaneet monipuolisuuden 
ja joustavuutta gallerioihimme. Olemme pystyttänyt ne 
pysyviin näyttelyihimme, olemme käyttäneet niitä 
lyhytaikaisissa ja pitkäaikaisissa vaihtuvissa näyttelyissä. 
Lisäksi olemme käyttäneet niitä suojaseninä kun 
rakennetaan näyttelyitä ja rakentanut niistä varastotiloja.
Pieni henkilökuntamme pystyvät nopeasti kokoamaan 
seinät uuteen näyttelyyn. Seinät on helppo koota ja purkaa 
korkealuokkaisen designin ja kompponenttien ansiosta. 
Hyvä tuki ja nopeat toimitukset saavat kiitosta ” 
Michele Ensminger, näyttelykoordinaattori Pennsylvanian 
osavaltion museo
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Mila-wallista pidetään
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”Nopea, puhdas ja joustava. Voimme vaihtaa gallerian päivässä! ”- Taftin taidemuseo

Mila-wallista pidetään
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"Paneelit, liittimet, työkalut ja paino helpottavat ja nopeuttavat asentamista, liikkumista 
ja uusien näyyelyjen tekemistä." - Indiana State Museum

Mila-wallista pidetään



www.mba-worldwide.com

John Berger 
Tel: +358 40 9008520 
info@johnberger.fi
www.johnberger.fi

Sales representant: Finland, Sweden, Estonia

Referenssejä: 
UPM Galleria 
Kansallismuseo
HAM
Turun Linna
Etelä-Karjalan museo 
Östergötlands museum 
Keski-Suomen museo
Artsi-Vantaan Kaupungin taidemuseo




