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1-FLYGLIG VÄGG 
Dela av ett rum till två, tre eller flera rum med golvskena. Dörr i sista sektionen.



kontorslokaler 
skolor
mötesplatser
konferenslokaler

TYGKLÄDDA VÄGGAR
Våra väggar kan fås i olika färger i tyg och specialdesignas för speciell inredning, varumärkesfärg som passar 

ditt företag. Lämpar sig för ljudutsatta eller akustikkänsliga lokaler. Kontakta våra designers för hjälp.

2-FLYGLIG VÄGG
Kan öppnas i centrum av väggen med dörr.

Välj bland våra 
olika tygfärger. 

Här ett litet urval 
av vad som finns.



GOLVGÅENDE
Dela av ett rum till två, tre eller flera rum med golvskena.



TAKHÄNGD
Dela av rummet med bibehållen slät golvyta.

UNIK DEKOR
Anpassa dekoren till rummets miljö.



Vikväggar finns
även i glas.

EN UNIK GLASVÄGG
med enastående ljudvärde, 47 dB.



Mått, dimensioner och vikt standardvägg

Tjocklek 80 mm (gäller samtliga modeller)

Vikt/m2 26-42 kg beroende på krav på 
 ljudreduktion (inkl skenor och 
 monteringsdetaljer).

Sektionsbredd Min 600 mm / Max 1000 mm

Höjd Max 6000 mm

Färg/ytbehandling  Enligt önskemål

Ljudreduktion  41-52 dB

UPPHÄNGNING OCH PARKERING AV SAMTLIGA 
STANDARDVÄGGAR

Golvgående 2-flyglig (golvskena)

Centrumhängd Kanthängd

Golvgående 1-flyglig (golvskena) 

Centrumhängd Kanthängd

Hängande vikvägg

1-flyglig 2-flyglig

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

YTVAL
Det finns många ytval att välja mellan för att vikväggar-
na ska passa till lokalens inredning eller användnings-
område. Här några exempel på ytmaterial och ett urval 
av alla färger och material som finns . 
Fler hittar ni på vår hemsida winab.se.

MELAMIN

LAMINAT, FANÈR OCH MÅLAT

Skapa din unika vägg med val från våra leverantörers 
hela utbud. Vit samt vit glossy finns som lagervara för 
flexibel leverans. Se hela utbudet på winab.se



WINAB VIKVÄGGAR AB 
Box 38,178 21 Ekerö. Besöksadress: Ekerövägen, Asknäs

Tel: +46 8-560 211 00 E-post: info@winab.se

winab.se

WINAB
Om oss
Som tillverkare av vik-och blockväggar med 40 år i bran-
schen, säljer vi idag våra produkter över hela världen. 
Exportandelen har ökat år från år och står i dag för 
merparten av vår produktion.

Vi är en ledande tillverkare av vik- och blockväggar där 
stora krav ställs på en flexibel och rationell användning 
av lokalytor. Företaget var sedan starten ett helägt familje-
företag, men ägs sedan oktober 2014 av Indutrade AB. 
Indutrade är en internationell industrikoncern som säljer 
tekniska komponenter och lösningar med högt teknik-
innehåll. Produkterna och lösningarna hjälper kunderna 
att dels förbättra sina egna produkter och dels effektivi-
sera sina egna produktionsprocesser. Indutrade växer 
kontinuerligt genom förvärv av välskötta och lönsamma 
bolag. 

Miljö
Samhällets allt större fokus på miljöfrågorna, inte minst 
inom industriell produktion, är i dag en viktig del i WINABs 
verksamhet. Vi har tidigt satsat på återvinning, rökgasre-
ning, materialutveckling, energiförbrukning och transpor-
tekonomi, tillsammans med miljöcertifiering enligt SS-EN 
ISO.

Kunder
WINABs kunder finns inom såväl privat som offentlig sek-
tor där kulturhus, skolor, sjukhus, konferensanläggningar, 
kontor, hotell och industrilokaler utgör några exempel på 
kundkategorier och miljöer där företagets vik- och block-
väggar används. WINAB är också en flitigt anlitad leveran-
tör i större upphandlingar med arkitektkontor och byggen-
treprenörer som ansvariga projektörer och beställare.

Winab Vikväggar levererar produkter 
av högsta kvalitet med så lite miljöpåverkan 

som möjligt. 

 

VIKVÄGGAR      BLOCKVÄGGAR      GLASVÄGGAR      BRANDVÄGGAR     TEXTILVÄGGAR 


