
GLASVIKVÄGGAR



Glasvikväggen kan levereras med glas i samtliga sektioner (överst samt nederst t.h), alternativt i utföranden där 
glaset kombineras med panel, laminat, melamin, faner, färg eller med andra typer av glas (nederst t.v).



Med en smart och flexibel vikvägg förvandlas utbildningslokalen eller konferensrummet på  

ett ögonblick till mindre enheter anpassade för ändamålet. Med glas infattat i väggens paneler  

ges dessutom ett öppet och luftigt intryck med generöst inflöde av ljus i rumsmiljön.

ARGUMENT
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UTRYMMET DU BEHÖVER FÖR DAGEN
Vikväggen är det optimala valet för lokalanvändare med höga 
krav på flexibilitet. I miljöer där utrymmesbehovet ofta varierar 
är vikväggen en snabb och effektiv lösning. 

Vikväggar, med eller utan glas,  används med fördel i  
kontorsmiljöer, restauranger och konferensanläggningar  
men också i skolans klassrum eller föreläsningssalar.

ÖPPNA MILJÖER MED MYCKET LJUS
Glasvikväggar kombinerar krav på avskildhet med ett öppet  
och luftigt intryck och ett inflöde av ljus.

Dubbla ljudlamellglas med testat ljudisoleringsvärde på  
Rw 47 dB ger dessutom nödvändiga egenskaper för miljöer 
med höga ljudkrav.

Glasvikväggar - när du snabbt 
behöver ett extra rum

Glasvikväggar kombinerar krav på avskildhet med ett öppet intryck och generöst inflöde av ljus.
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Glasvikväggen består av två parallella planglas som omges av en tunn aluminiumram. Glasvikväggen 

byggs med dubbla ljudlamellglas som ger ett testat ljudisoleringsvärde på Rw 47 dB. Glasvikväggar är 

golvgående och löper längs en skena i golvet. För parkering av dörren erbjuds två alternativ, 1-flyglig 

kanthängd, alternativt 2-flyglig kanthängd. 

Utförande: Golvgående. Löper längs en skena i golvet
Tjocklek: 80 mm
Vikt/m²: 46 kg
Sektionsbredd: Max 950 mm 
 Vid hög vägg reduceras sektionens  
 maxbredd
Höjd: Max 3500 mm
Färg/ytbehand: Profil i svart-, vit- eller naturanodiserad  
 aluminium eller valfri RAL-kulör. Karm/  
 takskena i svart- vit- eller naturanodise- 
 rad aluminium eller valfri RAL-kulör (sid 7)
Ljudreduktion: Rw 47 dB

Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen  
och gångdörr i sista sektionen.

I stängt läge ger vikväggen en helt plan väggyta. I öppet 
läge behöver sektionerna parkeras på en plats som är 
lämpligt utifrån lokalernas utformning och funktion.

För glasvikväggar erbjuds två olika parkeringsalternativ.

Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslin-
jen och gångdörr placerad mitt på vikväggen.

Flexibel avskärmning med  
effektiv ljudreduktion

TEKNIK

Parkering

1 - FLYGLIG KANTHÄNGD GLASVIKVÄGG

2 - FLYGLIG KANTHÄNGD GLASVIKVÄGG

Glasvikväggen byggs med dubbla ljudlamellglas som ger ett testat ljudisoleringsvärde på Rw 47 dB.
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Specifikationer

Max 950 mm 80 mm

90 mm

LJUD-
REDUKTION

Max 950 mm
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Glasvikväggen byggs med dubbla ljudlamellglas som ger ett testat ljudisoleringsvärde 

på Rw 47dB. Väggen är därför ett utmärkt alternativ i miljöer med höga ljudkrav.
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Forma glasvikväggen utifrån  
dina förutsättningar

VALFRIHET

Din glasvikvägg blir vad du själv gör den till. Med en stor variation sett till färger och ytskikt kan 

du finna det som passar bäst i din miljö. I vårt program erbjuds tre grundmodeller men du kan 

genom dina val av glas, färger och foliering skapa en helt unik vägg.

Takskena

Karm

Glaslist

Takskenelist

Aluminiumprofil

Karmlist

List mellan sektion

Glas

Tejp

Golvskena
Förstärkt golvskena

Golvlist

Handtag

Spånabsorbent

Spanjolettgrepp

Gångjärn
Gångjärnssprint



KONFIGURATION

PRODUKTALTERNATIV

KONFIGURATION STANDARD 30-00 SVART 30-10 VIT 30-20 NATUR 30-30 UNIK 30-40

Naturanodiserad

RAL 9010

RAL 9010

Grå Mel U708

Ljudlamell 8,76 mm

Rostfritt

Naturanodiserad

Förnicklad blank

Rostfritt

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Vit

Svart

Natur

Natur/stål

Aluminiumprofil

Karm

Takskena

Spånabsorbent

Glas

Handtag

Gångjärn

Gångjärnssprint

Spanjolettlock

Karmlist

Golvlist

Takskenelist

Glaslist

List mellan sektion

Skruvar

Spanjolettgrepp

Golvskena Alu

Golvskena förstärkt

Svartanodiserad

Svartanodiserad

Svartanodiserad

Svart Mel U999 

Ljudlamell 8,76 mm

RAL 9005

Svartanodiserad

Svartanodiserad

RAL 9005

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Svart

Natur

Natur/stål

Vitranodiserad

RAL 9010

RAL 9010

Vit Mel 1000

Ljudlamell 8,76 mm

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

RAL 9010

Vit

Grå

Vit

Vit

Vit

Vit

Vit

Natur

Natur/stål

Naturranodiserad

Natur

Natur

Grå Mel U708

Ljudlamell 8,76 mm

Rostfritt

Naturranodiserad

Förnicklad blank

Rostfritt

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Natur

Svart

Svart

Natur/stål

Valfri RAL-kulör

Valfri RAL-kulör

Valfri RAL-kulör

Valfri RAL-kulör

Ljudlamell 8,76 mm

Valfri RAL-kulör

Valfri RAL-kulör

Valfri RAL-kulör

Valfri RAL-kulör

Svart/vit/grå

Svart/grå

Svart/vit/grå

Svart/vit/grå

Svart/vit/grå

Valfri RAL-kulör

Svart/vit

Natur

Natur/stål
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      FOLDING WALLS  -  MADE IN SWEDEN

VIKVÄGGAR
Vikväggen är en snabb och effektiv 

lösning i miljöer där utrymmesbehovet 

ofta varierar.

GLASVIKVÄGGAR
Glasvikväggen kombinerar flexibel  

rumsindelning med ett öppet intryck  

och generöst inflöde av ljus.

BLOCKVÄGGAR
Den takhängda blockväggens flexibilitet 

och stabila konstruktion gör den lämplig i 

stora lokaler med höga ljudkrav.


