GLASSVEGG TRADISJON
TI5010 – TI 5020

Glassvegg tradisjon er ett monteringsvennlig system som leveres over hele
landet. Vi har til en hver tid profiler på lager i hvit utførelse. Ønsket NCS
farge lakkeres på forespørsel.Systemet har en meget stor grad av fleksibilitet. Vi har en omstillingsvillig produksjon som tilpasser løsninger i forhold
til kundens og brukerens ønsker.

Karmprofil: 29x100mm i hvit folie 0502-Y, bøk finer, bjørk finer
eller lakkert i valgfri NCS og RAL farger. Kjernemateriale i MDF
eller heltre.
Glass: 6 mm herdet, 6,38mm laminertt og 8,76mm laminertt,
alle er sikkerhetsglass og dekker lyd krav opp til 34db. Glass
plasseres sentrert i karm.
Dører: Tette dører og dører med glass i lett, massiv og 35db,
ramme-dører og skyvedører. Tett felt leveres usammensatt med
13mm plater og eventuelt med innvendig tre stender til dør.
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GLASSVEGG TRADISJON
TI5010 – TI 5020

<< Svart 20x70mm inntrukket sokkel

mot gulv. Andre karmdimensjoner,
glasstyper og overflater leveres på
forespørsel. Fleksibel løsning som
tilpasses lett i alle bygg.Kort leveringstid.

< Bjørk finer lakkert utførelse med

6,38 mm laminert glass. Massiv
dør med pakning i karm og terskel.
Testet til 30dB. Med 8,76 laminert
glass og dørblad 35dB oppnår en
totalt 35dB på modul

Glassvegg tradisjon har en oppbygning som
tilfredsstiller de lyd krav som er gjeldende i dag.
Det benyttes alltid herdet eller laminert sikkerhetsglass i våre glassvegger.
Vi bruker følgende tabell for glass :

Nr.

Vegg

Verdier på glass/ lab målt

1

6 mm herdet glass i vegg.

30 dB.

2

6,38 mm laminert glass i vegg.

32 dB.

3

8,76 mm laminert glass i vegg.

35 dB.

4

12,76 mm laminert glass i vegg.

37 dB.

Lydverdier på glass er hentet fra ett utvalg av glassleverandører.
Forhold på byggeplass samt innredning påvirker lyddempning. I
tillegg vil størrelse på modul også ha en betydning. Lydreduksjon
avtales spesielt for hvert enkelt prosjekt.
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