
VIKVÄGGAR



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.



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. Nyttja varje dyrbar  

kvadratmeter på bästa sätt med en vikväggslösning från Winab.

ARGUMENT

UTRYMMET DU FÖR STUNDEN BEHÖVER
Öka flexibiliteten i dina lokaler med en snygg och funktionell 
vikvägg. Vikväggar används med fördel i kontorsmiljöer, 
restauranger och konferensanläggningar men också i skolans 
klassrum eller föreläsningssalar.

Vikväggen skapar förutsättningar för rumsindelning och avskild-
het men är också en effektiv lösning för att nå den ljudmiljö som 
efterfrågas. Winabs vikväggar är ljudklassade för Rw 41-52dB. 

INTE BARA EN VÄGG
Med kreativa idéer kan den plana ytan av en stängd vägg också 
ge rummet färg och karaktär. Väggpanelerna kan med fördel 
även användas som skrivtavla, projektorvägg eller som tillfällig 
anslagstavla. 

För att öka planlösningens öppenhet kan väggpartierna också 
förses med dörrar och fönsteröppningar placerade utifrån ett 
sätt som passar lokalens planlösning.

Flexibilitet i miljöer där  
utrymmesbehovet ofta varierar 

Väggpanelerna kan även användas som skrivtavla, projektorvägg eller som tillfällig anslagstavla. 
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LJUDMILJÖ
Kundens önskemål kring  

ljudmiljön är avgörande för  
vikväggens uppbyggnad. Material, 

tjocklek, vikt och ytstruktur på- 
verkar väggens ljudegenskaper.

PARKERING
Vi erbjuder fyra parkerings- 

alternativ med en- eller tvåflyglig 
vägg i centrumhängt eller kant-

hängt utförande.

TILLVAL
Anpassa väggarna med tillval som exempelvis fönster,  

tyg eller whiteboard.

UPPHÄNGNING
Vikväggen erbjuds i två grundutfö-

randen. Takhängda som löper  
i en takskena och golvgående  
som löper i en golvskena med  

tyngden mot golvet.

DESIGN
Välj ur ett brett sortiment av melamin, laminat, faner och  

målad yta i ett rikt utbud av mönster och kulörer. 

Med modern teknik och hög flexibilitet kan vi erbjuda exakt de lösningarna våra kunder eftersöker.  

Merparten av våra väggprodukter är kundunika och anpassas till kundens önskemål sett till storlek, 

material och sektionsindelning. Winabs vikväggar har många fördelar.

5 steg mot den optimala vikväggen

FEM STEG

1 2 3

54
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Ovälkomna ljud påverkar i högsta grad vår arbetsmiljö. Ljudstörningar uppfattas av många  

som frustrerande och leder inte sällan till stress och ineffektivitet i arbetet. Vad som upplevs  

som störande är samtidigt individuellt. Vissa har större behov av tystnad och avskildhet än andra.  

Winabs väggprogram omfattar lösningar för alla ljudmiljöer.

LJUDMILJÖ

1. Ljudmiljö

ISO 11654

Absorbtionsklass

D

BLjudfiltens egenvärde 0,8 (MH)

Vägg ’Quiet Solution’’ 0,3 (MH)

Produkt aw

SMART TEKNIK GER RÄTT LJUDEGENSKAPER
Rummets storlek och form samt de akustiska egenskaperna 
hos golv, tak och väggar är i högsta grad avgörande för lokalens 
ljudmiljö. En vikvägg från Winab består av ytbehandlade skivor 
beklädda med aluminiumprofiler, en mellanliggande isolering 
samt ljuddämpande material. Med rätt dimensionering och  
genomtänkt teknik kring tätning kan vi erbjuda lösningar för  

de flesta ljudkrav.

DOKUMENTERAD LJUDREDUKTION
Winabs vikväggar är testade i laboratoriemiljö. Laboratorievärdet 
betecknas Rw och skiljer sig från fältvärdet som betecknas R´w. 
Fältvärdet ligger som regel mellan 8–10 dB lägre än laborato-
rievärdet. Våra vikväggar ljudtestas av Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut och är ljudklassade med en ljudreduktion 
motsvarande Rw 41 till 52 dB laboratorievärde.

1

Winab ”Quiet Solutions” kan erhållas för samtliga Winab Vikväggar och Winab Blockväggar.

Ljudmiljö
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RÄTT AKUSTIK GER LJUDMILJÖN ETT EXTRA LYFT
Rummets akustik bestäms av hur ljudet ”studsar” mellan väggar, 
golv och tak. Genom att styra hur ljudet förflyttar sig kan ljud- 
miljön förbättras. Vårt Quite Solutions-program omfattar smarta, 
estetiskt tilltalande ljudabsorbenter med mycket goda akustik- 
egenskaper. Attraktiva paneler i ett genomtänkt modulsystem 
ger utmärkta möjligheter till skräddarsydda lösningar. 

Panelerna är lätta att montera och kan kombineras efter eget 
tycke och smak. Produkterna är testade på Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut med utmärkta akustiska resultat. 

Även våra vik- och blockväggar kan kläs med speciellt framtagen lju-
dabsorberande filt och tyg. Materialen absorberar och reducerar 
studsande ljud i ett rum, ljudmiljön och akustiken förbättras och 
rummet uppfattas som lugnare. Dessa vikväggar med ljudabsor-
btion har en ljudreduktion på 47 dB, ljudabsorberande blockväg-
gar kan fås med ända upp til 52 dB ljudreduktion.



TAKHÄNGDA VÄGGAR
Väggelement av vald storlek  

och sektionsindelning hängs  

upp och löper i en takskena. Väg-

garna tätas mot golvet med hjälp 

av gummilister. Takhängda väggar 

erbjuds enbart med  

centrisk upphängning.

Vikväggar kan utformas som 1-flyglig 

eller 2-flygliga (mötande). När väg-

gens längd överstiger 10m rekom-

menderas 2-flygligt utförande.

GOLVGÅENDE VIKVÄGGAR
Golvgående vikväggar löper på kul-

lagrade hjul i en golvskena. Väggens 

tyngd vilar helt och hållet mot golvet 

och golvskenan. 

En styrskena i taket ger stabilitet 

men belastar inte takkonstruktionen. 

Tätning mot golv- och styrskena med 

gummilister. Golvgående vikväggar 

erbjuds med centrisk, alternativ ex-

centrisk upphängning.

UPPHÄNGNING & PARKERING

Upphängning

Parkering
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FÖRDELAR 
Montering av taghängda vikväggar kan ske utan skenor och 

ingrepp i golvet vilket ger fria, obrutna golvytor.

FÖRDELAR 
Golvgående vikväggar kräver ingen bärighet i takkonstruktionen 

då väggens tyngd vilar direkt mot golvet.

1 - FLYGLIG KANTHÄNGD VIKVÄGG
Parkeringsrutan placerad innanför stängningslinjen och gång-
dörr i sista sektionen. Utföras endast golvgående.

2 - FLYGLIG KANTHÄNGD VIKVÄGG
Parkeringsrutorna placerade innanför stängningslinjen och gång-
dörr placerad mitt på vikväggen. Utföras endast golvgående.

1 - FLYGLIG CENTRUMHÄNGD VIKVÄGG
Parkeringsrutan placerad i stängningslinjen med gångdörr i sista 
sektionen. Kan utföras som golvgående eller takhängd.

2 - FLYGLIG CENTRUMHÄNGD VIKVÄGG
Parkeringsrutorna placerade i stängningslinjen och gångdörr 
mitt på vikväggen. Kan utföras golvgående eller takhängd.
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Utförande standard melamin

H1714 ST19 
Lincoln Walnut

U999 ST2
Black

U961 ST2
Graphite Grey

W911 SM
White Cream White 

smooth

W1000 ST9
Premium White

U708 ST9
Light Grey

DESIGN

Det finns många ytval att välja mellan för att vikväggarna ska passa till lokalens inredning eller användnings-

område. Här är några exempel på ytmaterial och ett urval av alla färger och material som erbjuds.

Design

LAMINAT
Högtryckslaminat är en tunn, slagtålig skiva med lång livslängd 
som pressas på en bärande skiva. Erbjuds i ett stort antal färger 
och strukturer och kan användas för samtliga väggtyper, ljudvär-
den och varianter.

MELAMIN
Melaminet består av dekorpapper som behandlats med lack, 

ibland med ingående naturfibrer eller cellulosa för ökad tålighet.

FANÉR
Fanér är ett tunt skikt av trä som appliceras på en bärande panel-
skiva. Fanéret ger en lyxig och naturlig känsla.

BRANDVÄGG 
För miljöer som ställer extra krav på brandsäkerhet har WINAB 
utvecklat brandklassade vikväggar, certifierade enligt europeisk 
standard. Erbjuds i brandklass EI-30.

MÅLAD YTA
Fabriksmålade vik- och blockväggar erbjuds i samtliga  
NCS-kulörer liksom i RAL och andra färgkodssystem.  
Den fabriksmålade väggen går enkelt att anpassa till din miljö  
och är ett prisvärt alternativ. Fabriksmålade väggar är lätt att  
hålla rena, anpassa till befintlig rumsmiljö och kan lätt målas 
 om då trenderna förändras.

GLAS
Med glas i din vikvägg kombineras känslan av en öppen planlös-
ning med möjligheter till avskildhet och en fungerande ljudmiljö.

TYG
Med dekorativa tygfält kan vikväggen ges ett utseende anpassat 
till rumsmiljön. Tygets ljudabsorberande egenskaper förbättrar 
samtidigt lokalens akustik. 

Våra vikväggar levereras med valfritt standardtyg i 100% polyester 
med bakomliggande ljusabsorbent i 100% återvunnen polyester. 
Standardtygerna kan dammsugas och tvättas i maskin eller torkas 
med en lätt fuktad trasa.

H1298 ST22
Sand Lyon Ash

H3157 ST12
Vicenza Oak

H3840 ST9
Natural Mandal 

Maple
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TILLVAL

Standard

4238 Boda 
Rullås

ASSA 311_1701 
Hakregellås

Brandvägg

ASSA 565-50 regel 
och fallkolv vänster

Eurolås  
regel och rullås

Abloy 4190 ASSA 311_1707 
Hakregel mötande

ASSA 566  
regel och rullås

LÅSALTERNATIV

Med hjälp av smarta och ändamålsenliga tillval kan Winabs vikväggarna utvecklas med avseende 

på både funktion och design.

Tillval

GLASURTAG OCH TYGABSORBENTER
Vikväggen kan utformas med glasurtag och kan även 
 beställas med tygabsorbenter för förbättrad ljudmiljö.

MIX OCH PULVERLACKERING
Vikväggarna kan även utformas med en mix av ”täta” och  
glasinfattade paneler.

Takskena, karmar och profiler kan även pulverlackeras i  
valfri RAL-kulör.
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KONFIGURATION

41 dB / 44 dB / 47 dB / 49 dB / 50 dB / 52 dB

Naturanodiserad / Valfri RAL-kulör

RAL 9010 / Naturanodiserad / Svartanodiserad / Valfri RAL-kulör

RAL 9010 / Naturanodiserad / Svartanodiserad / Valfri RAL-kulör

Grå / Som ytan på väggen / Valfri RAL-kulör

Melamin / Laminat / Målad / Fanér / Special

Naturanodiserad / Ral 9005 / Valfri RAL-kulör

Naturanodiserad / Ral 9005 / Valfri RAL-kulör

Naturanodiserad / Ral 9005 / Valfri RAL-kulör

Blank metall / Valfri RAL-kulör

Grå / Svart / Vit

Grå / Svart

Grå / Svart / Vit

Grå / Svart / Vit

Rostfri / Svart / Vit / Valfri RAL-kulör

Naturanodiserad

Naturanodiserad / Stål

Ljudkklassning

Profil

Karm

Takskena

Skumabsorbent

Yta

Handtag

Gångjärn

Gångjärnssprint

Spanjolettlock

Karmlist

Golvlist

Takskenelist

List mellan sektion

Skruvar

Golvskena Alu

Golvskena förstärkt

PRODUKTALTERNATIV

PRODUKTALTERNATIV



TEKNIK
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Forma vikväggen utifrån  
dina förutsättningar
Din skiljevägg är inte bara en fungerande del av miljön. Med kreativa val av material och kulörer ger 

dina vikväggar tvärtom rummet ett extra lyft. Vårt program omfattar dekorativa, hållbara material 

och beläggningar med en funktionalitet som uppfyller alla önskemål. 

Takskena

Karm

List mellan sektion

Takskenelist

Aluminiumprofil

Karmlist

Lås

Golvskena
Förstärkt golvskena

Golvlist

Handtag

Spanjolett

Skum ABSB

Gångjärn

Gångjärnssprint



Tjocklek: 80 mm (gäller samtliga   
 vikväggar)

Vikt/m²: 26-42 kg  
 Vikten avgörs av kraven  
 på ljudreduktion.(inkl skenor  
 och monteringsdetaljer)

Sektionsbredd: Min 420 mm / Max 1000 mm

Höjd: Max 6000 mm

Färg/ytbehand: Enligt önskemål

Ljudreduktion: Rw 41-52 dB

Måttomfång
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Specifikationer

GOLVGÅENDE VIKVÄGG

Virke eller liknande för infästning 
av takskena. Väggens vikt tas upp 
av golvskenan. Krävs för infästning 
av takskena. 

Ingår ej i Winabs leverans.

TAKHÄNGD VIKVÄGG

Smide eller limträ ska dimen- 
sioneras för väggens vikt.  
Krävs för infästning av takskena.  

Ingår ej i Winabs leverans.

Max 1000 mm

Min 420 mm

M
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SPECIFIKATIONER

Specifikationer Förberedelser för installation



Winab Vikväggar AB  •  Tel 08 -560 211 00  •  info@winab.se  •  winab.se

      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.


