
BLOCKVÄGGAR



Blockväggen kan levereras med en eller flera gångdörrar med valfri placering. Dörrarna kan också dimensioneras för 
att uppfylla gällande tillgänglighetskrav.



Öka flexibiliteten på din arbetsplats med en blockväggslösning från Winab. Blockväggen är ett  

utmärkt alternativ i rymliga lokaler med högt i tak där samtidigt kraven på ljudmiljön är höga.  

Väggblocken flyttas smidigt i olika riktningar och formar utrymmen anpassade till användarens krav.  

Då väggen inte behövs parkeras den snabb och smidigt på lämplig plats i eller utanför rummet. 

ARGUMENT

FLEXIBLA LÖSNINGAR FÖR RUM I RUMMET
Blockväggens flexibilitet och stabila konstruktion gör den 
lämplig att använda vid avskärmning av stora lokaler i t.ex 
konferensanläggningar, skolor, hotell, restauranger och andra 
offentliga miljöer där verksamheten och utrymmesbehoven 
ofta förändras. 

Med flexibla blockväggslösningar skapas snabbt och smidigt 
nya ”rum i rummet” med storlekar anpassade både för större 
och mindre grupper.

BLOCKVÄGGAR GER EN BRA LJUDMILJÖ
Blockväggens uppbyggnad gör den också till ett utmärkt  
alternativ i miljöer med högt ställda ljudkrav. Väggarnas 
isolering, ytskikt och tätningar mot golv och tak motverkar 
spridning av ljud från rum till rum vilket är en viktig egenskap 
sett till arbetsmiljön.

Winabs blockväggar är testade av Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut och ljudklassade med en ljudreduktion  
motsvarande Rw 41 till 52 dB.

Blockväggar - för stora rum  
med höga ljudkrav

Blockväggens uppbyggnad gör den till ett utmärkt alternativ i miljöer med högt ställda ljudkrav.
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LJUDMILJÖ
Fundera över ljudmiljön och  

vilka krav den ställer.

TAKSKENA
Hur ska takskenan monteras i 

förhållande till taket? 

Tre alternativ erbjuds.

TILLVAL
Anpassa väggarna med tillval som exempelvis  

fönster, tyg eller whiteboard.

DESIGN / MATERIAL
Välj utseende. Väggarna går att få  
i mängder av material och kulörer.

PARKERING
Hur ska väggen parkeras?  

Väggarna erbjuds 1- eller 2-punktsupphängda.

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.

5 steg mot en optimal blockvägg

FEM STEG

1 2 3

54
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Blockväggens uppbyggnad och generösa isolering gör den till ett utmärkt alternativ för rumsavskärm-

ningar i miljöer med högt ställda ljudkrav. Våra blockväggar ger en ljudreduktion på upp till Rw 52 dB.

LJUDMILJÖ

1. Ljudmiljö

ISO 11654

Absorbtionsklass

D

BLjudfiltens egenvärde 0,8 (MH)

Vägg ’Quiet Solution’’ 0,3 (MH)

Produkt aw

VÄGGAR ANPASSADE TILL LJUDKRAVEN
Perceptionen av ljud är i högsta grad individuell. Det som knappt 
uppfattas av vissa upplevs som störande och besvärande av 
andra. Under ljudreduktion ges generella riktlinjer att tänka på när 
du formar kravspecifikationen för din skiljevägg.

Ljudmiljön påverkas av rummets storlek och form, av verk-
samheten i lokalen men också av de akustiska egenskaperna i 
omgivande golv, tak och väggar. 

Väggens ljudegenskaper styrs av material, tjocklek, vikt och 
ytstruktur men också av storlek och upphängning.

Winabs blockväggar har en tjocklek på 85 -110 mm och väger 
26-63 kg. Väggarna består av aluminiumprofiler beklädda  
med ytbehandlade skivor, en mellanliggande isolering samt 
ljuddämpande material. Ytskikten bestäms utifrån ljudkrav  
och estetiska önskemål.

1

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

Ljudmiljö
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BRA AKUSTIK FÖRBÄTTRAR RUMMETS LJUDMILJÖ
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 akustikegenskaper. Attraktiva 
paneler i ett genomtänkt modulsystem som ger utmärkta möjlig-
heter till skräddarsydda lösningar. Panelerna är lätta att montera 
och kan kombineras efter eget tycke och smak.

Produkterna är testade av Research Institutes of Sweden AB 
med utmärkta akustiska resultat.

TESTADE OCH KLASSIFICERADE
Winabs blockväggar är testade av Research Institutes of Sweden 
AB och klassade enligt gällande normer.



3. Parkering

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

För att blockväggarna ska passa lokalens inredning och användningsområde erbjuds ett flertal alternativ för 

väggens ytskikt. Låt oss få några exempel de färger och material som erbjuds.

Design / Material

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 blockväggar, certifierade enligt europeisk 
standard. Erbjuds i brandklass EI-30 och EL-60.

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 blockvägg kombineras känslan av en öppen plan- 
lösning med möjligheter till avskildhet och en fungerande ljudmiljö.

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

Våra blockväggar 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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SCANNA MIG
Läs mer om parkering på winab.se

TAKSKENA & PARKERING

Takskena

Parkering
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Z1 Z2 E1

SPECIAL NISCHDÖRRAR

K1 

Förstärkt skena.
För höga och tunga väggar.

Standardskena. Förstärkt skena med undertaksfläns.Skena med undertaksfläns.

Stålskena för blockvägg El30 och El60.
Med brandinklädnad av MDF.

Skena med fläns i mitten. Rekommenderas för 
1-punkt där skena skall ligga infälld i undertak.

K2 K4 K5 

K6



TILLVAL

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

på funktion och design.

Tillval

PULVERLACKERING
Profiler, takskena och hantag kan 
pulverlackeras i valfri RAL-kulör.

DUBBELDÖRRAR
Dörrar kan även fås som dubbeldörr.

INFÄLLT GLAS
En vägg med infällt glas ger ett arkitektoniskt lyft åt interiöra 
miljöer. Glaset ger rymd och en attraktivt helhetsbild och inte 
minst möjligheter att dra nytta av ljuset från yttermiljön eller 
närliggade lokaler.

Glas är ett tåligt och slitstarkt material som är lätt att hålla 
rent. Materialet uppfyller också riktlinerna kring hållbarhet då 
det är fullt återvinningsbart. 

Placeringsalternativen är många. Dela av en del längst in  
i lokalen med bibehållet ljusinflöde och nyttja det extra  
rummet för grupparbeten eller enskilda samtal. Dela det 
stora klassrummet i två delar och behåll uppsikten över  
båda halvklasserna.

Blockväggar med infällt glas ger en attraktiv och modern miljö 
i kontor, skolor eller annan offentlig miljö. Blockväggar med 
infällt glas erbjuder samma höga flexibilitet som våra block-
väggar i övrigt.

Användningsområdet och väggen syfte styr valet av glas.  
Vårt program omfattar klara genomsiktliga glas, infärgat glas 
med lameller, glas med screentryck eller frostat glas men 
också vågade alternativ som blästrade glas. 

LÅS
Som tillval erbjuds elektroniskt lås, 
typ vingcard.
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KONFIGURATION

41 dB / 44 dB / 46 dB / 48 dB / 50 dB / 52 dB

Synliga / Dolda / Naturanodiserad / Valfri RAL-kulör

Som panel / Valfritt ytskikt

RAL 9010 / Valfri RAL-kulör

Melamin / Laminat / Målad / Fanér / Special

Rostfritt stål / Valfri RAL-kulör

Som panel / Valfritt ytskikt

Ljudkklassning

Profil

Karm

Takskena

Yta

Handtag

Kantlist

PRODUKTALTERNATIV

PRODUKTALTERNATIV



TEKNIK
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Forma blockväggen utifrån  
dina förutsättningar
Blockväggar är ett utmärkt alternativ i stora lokaler med högt i tak där samtidigt kraven på  

ljudmiljön är höga. Väggblocken flyttas smidigt i olika riktningar och formar utrymmen anpassade 

till användarens krav. 

Takskena

Aluminiumprofil

List mellan sektion

Lås

Tätningslist i spår

Tryckbalk
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Specifikationer

BLOCKVÄGG

Blockväggen består av sektioner som hänger i en bärskena.  
Sektionerna spännes fast mellan bärskena och golv.

Golvskena förekommer ej. Blockväggen kan vara enpunkts-  
eller tvåpunksupphängd med 1alternativt 2 st bärvagnar. 

Vid 2-punktsupphängda väggar erbjuds garage. En 1-punkts- 
upphängd vägg monteras däremot utan garage.

SPECIFIKATIONER

Förberedelser för installation

Vertikalt snitt genom 
standardpanel.

Takprofil alternativ 
aluminium:

Takprofil alternativ stål:

Vertikalt snitt genom 
standardpanel.

Options for head track in 
aluminium:

Options for head track in 
steel:

72

98

22

Höjd

Elementhöjd

136
98

66

20

20

Takskena

Övre tryckbalk

Nedre tryckbalk

72

98

22

Height

Panel height

136
98

66

20

20

Head track

Upper preasure seal

Lower preasure seal

 
Standard Standard  

Dolda profiler Special Brandklass

dB 41-50 41-50 52 El 30 El60

Dimensioner

Tjocklek mm 80 88 96-102 100 102 114

Vikt/m² kg 26-40 26-40 30-52 51 55 62

Sektionsbredd Min/Max mm 400-600 600-1250 400-600 400-1200 400-1200 400-1200

Teleskoppanel (låsning) 580-1250 580-1250 580-1250 750-1200   750-1200 750-1200

Höjd mm > 3000 > 6000 > 3000

Infästning 1 punkt x x x

Infästning 2 punkt x x x x x x

Färg/ytbehandling Enl önskemål Enl önskemål Enl önskemål Enl önskemål Enl önskemål Enl önskemål

Specifikationer 

(exkl. skenor och monteringsdetaljer)



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.


