GLASSVEGGER og dører

INDOOR
®
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OVERSIKT
ID31 · HELGLASS
GLASS ***

LYD *

MAKS GLASSBREDDE

MAKS GLASSHØYDE

DØRBREDDE

DØRHØYDE

8 mm

34 dB

1 500 mm

2 400 mm

M9

M22+

10 mm

35 dB

1 500 mm

2 800 mm

M10

M22+

12 mm

37 dB

1 500 mm

3 500 mm

M11

M22+

15 mm

38 dB

1 500 mm

3 500 mm

M11

M22+

ID85 · ENKELTGLASS + ID85 · DOBBELTGLASS
GLASS ***

LYD *

MAKS GLASSBREDDE

MAKS GLASSHØYDE

DØRBREDDE

DØRHØYDE

6 mm

32 dB

1 200 mm

2 800 mm

M11

M22+

8 mm

34 dB

1 500 mm

3 000 mm

M11

M22+

10 mm

35 dB

1 500 mm

3 200 mm

M11

M22+

12 mm

37 dB

1 500 mm

3 200 mm

M11

M22+

4+6 mm **

36 dB

1 200 mm

2 600 mm

M11

M22+

6+8 mm**

40+ dB

1 200 mm

2 800 mm

M11

M22+

ID85 BRAND
GLASS

LYD *

MAKS GLASSBREDDE

MAKS GLASSHØYDE

DØRBREDDE

DØRHØYDE

BRAND

8 mm

34 dB

1 000 mm

2500+ mm

M9+

M22+

E30

13 mm

37 dB

1 000 mm

2500+ mm

M10+

M22+

EW30

13 mm

37 dB

1 000 mm

2500+ mm

M10+

M22+

E60

13 mm

37 dB

1 000 mm

2500+ mm

M10+

M22+

EW60

16 mm

38 dB

1 000 mm

2500+ mm

M10+

M22+

EI30

24 mm

41 dB

1 000 mm

2500+ mm

M10+

M22+

EI60

KOMBINASJONSDØRER
HELGLASSDØR

(Alle dører tilgjengelig både som enkelt- og dobbeltdører)

Glassrammefoldedør

GLASSRAMMEDØR

TREDØR

SKYVEDØR

ID31

X

X

X

X

X

ID85

X

X

X

X

X

X

X

X

ID85 BRAND

*
lydverdier basert på 100 % glassareal
** mulighet for innvendige persienner i vegger med dobbeltglass
*** personsikkerhetsglass - herdet eller laminert
Alle våre profiler kan leveres i natureloksering samt alle RAL- og spesialfarger.
Dessuten kan systemene leveres med forskjellige typer dekorasjonsfolier.
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Tekniske spesifikasjoner

SKANDI·BO
sterke glassvegger og
kreative løsninger
Hos SKANDI-BO utvikler vi glassvegger som forener stilren
estetikk med en kompromissløs holdning til funksjonalitet.
Vi er profesjonelle rådgivere som vet hvordan man omsetter arkitektens og byggherrens ideer til enkle og sterke
komponenter. Vi er profesjonelle fagfolk som har god kjennskap materialegenskaper og som vet hvordan man forener
byggtekniske krav med innovativ design.
Hos SKANDI-BO har vi tradisjon for å utvikle stilrene løsninger med fokus på lys og luft. De enkle linjene i våre aluminiumssystemer går igjen i alle våre løsninger. Det gjelder
også for våre brann- og lydisolerende vegger, som gir helt
spesielle muligheter for å kombinere store lysinnfall med høy
komfort og sikkerhet. For eksempel tilbyr vi glasskillevegger
som lever opp til den høye brannklassifiseringen EI 60.
Vi bruker ingen standardløsninger og er ikke spesielt
begeistret for ordet "vanlig". For oss er det ideen som er
det egentlige målet. Det er arkitektens eller byggherrens
ønsker og behov som viser vei. Underveis gir vi råd og
veiledning på de områdene hvor det trengs – fra interiørdesign og kreativ idéutveksling til prosjektutvikling og teknisk
rådgivning.
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Brannsikring med kompromissløs
desigN
Å utvikle en brannglassvegg er en kompleks oppgave.
Glass og profiler må passe perfekt sammen og veggene
må bestå alle relevante branntester.
SKANDI-BOs Brand-serie er den optimale løsningen når
brannsikkerheten har avgjørende betydning. Brand-serien
gir stort lysinntak i en stilren og sterk konstruksjon, samtidig som den oppfyller alle brannklassifiseringer fra E30 til
EI 60 (F30 til BS60).
Våre brannklassifiserte glassvegger og dører er utviklet
i tett samarbeid med de skandinaviske branntestinstituttene, som utfører løpende tester av nye SKANDI-BOprodukter.

Med SKANDI-BO ID85 Brand sikrer du omgivelsene mot
brann uten å måtte inngå kompromisser om det arkitektoniske uttrykket. Serien kombinerer korrekt spesifiserte
brannglass med spesialutviklede profiler. Profilenes spesielle
brannhemmende design og materialvalg garanterer effektiv
brannsikring og gir samtidig serien det samme fine uttrykket
som Skandi-BO ID85 Standard.
Prefabrikasjon sikrer høy kvalitet og enkel installasjon
Begge seriene er preget av en høy finish og byggekvalitet,
da både rammer og terskler er prefabrikkert og montert
i vår produksjon. Metoden gjør også monteringstiden på
stedet er vesentlig kortere.

To serier ∙ en design
SKANDI-BO ID85 Brand-partiene utmerker seg ved at geometrien og designen har samme uttrykk som et SkandiBO ID85 Standard-parti.

Alt som skal til for å sikre motstandsevnen mot brann er plassert inne i profilene ved hjelp av det korrekte brannglasset.

ID85 Brand

ID85 Standard

Materialer: Laminert brannglass og aluminiumskarm

Materialer: Vanlig personsikkerhetsglass og standardkarm i

med brannhemmende materiale.

aluminium.
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ID85 BRAND
To punkter går igjen i alle SKANDI-BOs løsninger:
Enkel konstruksjon og slank design. Det gjelder
også ID85 Brand-serien, som til tross for sine
gode brannsikrende egenskaper fremstår med
samme slanke uttrykk som Standard-serien.
Årsaken ligger i den spesielle utformingen av
profilsystemet, som gjør den i stand til å oppfylle
lovgivningens strengeste krav.
Designkvalitetene gir ekstra mange fordeler. For
eksempel er det mulig å konstruere en dobbeltglassløsning som kombinerer brannvegg og vanlig
vegg uten at det går ut over estetikken. Det er
nemlig ingen forskjell på profilenes utvendige
design og geometri.
Hos SKANDI-BO kan du bestille ID85 Brand i
alle brannklasser fra E30 – EI60 (F30 – BS60)
også som fugede helglassvegger.
Les mer om mulighetene på de følgende sidene.

Bellahøj Svømmestadion, Danmark.

Profil ved gulv

ID85 BRAND front

ID85 Brand gir mulighet for både brannsikkerhet og
lydisolering – og har samtidig et lett og enkelt uttrykk.
Her et eksempel på en av de mange kombinasjonsmulighetene du får med den fleksible glasskilleveggen.

E30

E60

EW30

EW60

EI30

EI60

ID85 Brand-parti.
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ID85 BRAND · fuget
SKANDI·BO ID85 BRAND-SERIE
Er du på utkikk etter en eksklusiv
skilleveggløsning, bør du ta en titt på ID85
Brand. I stedet for loddrette standardprofiler har
ID85 Brand diskrete, brannsikre fuger som gir
veggen et helt jevnt utseende over hele lengden.
Løsningen fremstår lettere og mer elegant, men
er fortsatt like brannsikker som en vegg med
profiler.
SKANDI-BO er først i Danmark med testing av en
brannsikker fuge som også kan brukes i brutte
hjørner. Fugen gir spesielle muligheter for å
skape brannsikre løsninger med unike visuelle
kvaliteter. Et godt eksempel er heisen på bildet,
som er beskyttet med en fuget ID85 Brandløsning i brannklasse EI60 (BS60).

Lørenskog Kulturhus, Norge.

Profil ved gulv.

ID85 BRAND ∙ fuget

ID85 Brand fuget løsning gir mulighet for både brannsikkerhet og lydisolering – og gir samtidig et lett og enkelt uttrykk.
Her et eksempel på en av de mange kombinasjonsmulighetene du får med den fleksible glasskilleveggen.

E30

E60

EW30

EW60

EI30

EI60
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ID85 glassrammedør med fuget løsning

ID85 Brand · spesialløsning
En buet brannvegg gir nye muligheter
Det hender ofte at arkitekter og byggherrer får
ideer som krever løsninger ut over det vanlige.
Utgangspunktet er at ingenting er umulig, og vi
har aldri sagt nei til en utfordring.
Et godt eksempel er vår buede brannglassvegg.
Veggen består av segmentert brannglass som
er laminert og har en tykkelse på 31 mm. Det
spesielle med denne løsningene er at lagene i
glasset har forskjellige dimensjoner. Forskjellene
gjør det mulig å oppnå en fuge som er like bred
og ensartet på begge sider av veggen.
Den buede løsningen er den første i sitt slag i
Skandinavia og viser at SKANDI-BO vet å sette
teknisk krevende ideer ut i livet. Vi har ekspertisen og den kreative forståelsen. Derfor når vi
våre mål i samspill med både arkitekt og byggherre.

Lørenskog Kulturhus, Norge.

Det umulige blir mulig
Vi ser alltid frem til spesielle oppgaver, for de fører som regel til
spennende og annerledes løsninger. F.eks. fortalte en arkitekt og
hans kunde at de trengte en helglassvegg som samtidig gjorde det
mulig for personene i rommet å komme i kontakt med folk utenfor.
Løsningen ble et skreddersydd SKANDI-BO-vindu som ble montert
midt på glassveggen. Nå er det bare å åpne vinduet når man vil kommunisere med omgivelsene.
Hos SKANDI-BO benytter vi oss ikke av standardløsninger. I stedet
fungerer alle våre produkter som fleksible byggeklosser som kan settes sammen på et utall måter. Derfor kan selv ting som virker umulige la seg gjøre i hendene på våre dyktige medarbeidere. Kanskje er
noen nye byggeklosser alt som trengs.
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ID85 · ENKELTGLASS
SKANDI·BO ID85 STANDARD
ID85 er designet for å oppfylle arkitekters ønske
om et minimalistisk uttrykk. Glasskilleveggen har
en smal aluminiumsprofil og et enkelt uttrykk.
Vi har laget en overflate med nivåforskjeller i profilen, som får glassveggen til å se enda lettere ut.
ID85 kan holde lyden bedre ute enn en vanlig
helglassvegg, og den gir en lang rekke kombinasjonsmuligheter – bl.a. fordi den kan settes opp
med dobbeltglass. ID85 anbefales i rom hvor man
trenger full diskresjon; for eksempel advokatkontorer.

ALK Abello, Danmark.

Profil ved gulv.

ID85 STANDARD front

ID85 gir mulighet for lydisolering – og har
samtidig et lett og enkelt uttrykk.
Her et eksempel på en av de mange kombinasjonsmulighetene du får med den fleksible glasskilleveggen.

Dobbelt glassrammedør i glassvegg.
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ID85 · DOBBELTGLASS
SKANDI·BO ID85 STANDARD
ID85 med dobbeltglass reduserer lyden enda
bedre. Dermed kan du for eksempel lage et
møterom med glassvegger som åpner seg mot
resten av virksomheten, samtidig som du har full
diskresjon.
Med dobbeltglassløsningen er det også mulighet
for at sette opp persienner mellom de to glassene. Det skaper et fleksibelt rom som kan være
både åpent og lukket. Dobbeltglass kan også
utføres som fuget helglassløsning.

Kilen - Prøvestenen, Danmark.

Dobbeltglass som

Profil ved gulv.

fuget helglassløsning.

ID85 STANDARD front

ID85 gir mulighet for lydisolering – og har samtidig et lett og enkelt uttrykk.
Her et eksempel på en av de mange kombinasjonsmulighetene du får med den fleksible glasskilleveggen.

ID85 dobbeltglass-parti med dobbeltdør.
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DØRER
SKANDI·BOs glassrammedør er unik på markedet. En enkel
glassdør som er branngodkjent for EI 60.
I tillegg til forskjellige helglass- og tredører er det også mulighet
for en annen produktnyhet, nemlig en glassrammefoldedør, en
elegant og solid foldedør. Alle dører passer til våre veggsystemer
og fremstiller etter mål slik at de passer til dine behov. Alle dører
på side 10 kan benyttes i ID85 Brand-serien og er godkjent for
brannsikring. Den nyeste produktutviklingen er en glassrammeskyvedør som er godkjent for EI60.

Glassrammedør

Glassrammeskyvedør
NYHET
godkjent
for EI60

•
•
•
•
•

Smal profil
Branngodkjent for EI 60
Lydisolerende
Fremstilles etter mål
Mulighet for lydbunnlist

Tredør

•
•
•
•
•

Lydisolerende
Branngodkjent for EI 60
Fås i flere forskjellige tresorter/farger
Leveres med aluminiumskarm
Mulighet for lydbunnlist
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•
•
•
•
•

Smal profil
Branngodkjent for EI 60
Lydisolerende
Fremstilles etter mål
Mulighet for lydbunnlist

Helglasskyvedør

Helglassdør med pinoloppheng ID31

•
•
•
•

• Enkel løsning
• Minimalistisk design
• Fremstilles etter mål

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles etter mål
Mulighet for lydbunnlist

Helglassdør med låskasse

Helglassdør med bøylegrep

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles etter mål
Lydisolerende
Mulighet for lydbunnlist

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles etter mål
Lydisolerende
Mulighet for lydbunnlist

Glassrammefoldedør
NYHET

•
•
•
•
•

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles etter mål
Lydisolerende
Mulighet for lydbunnlist

11

ID31 · HELGLASS
SKANDI·BO ID31-SERIE
ID31 er vår enkleste og letteste løsning. Aluminiumsprofilene går i ett med veggen. Det gir en
glassvegg med et svært lett og stilrent uttrykk,
og skaper lys og luft i rommet.
ID31 glasskillevegg kan brukes til å dele inn rom
og gi avskjerming i for eksempel gangarealer og
resepsjonsområder. Du kan velge mellom en standard dekkfuge og en spesiell dekorasjonsfuge.
ID31 overholder krav til alminnelige kontormiljøer
og er den ideelle løsningen når det er fokus på
tilgang til lys.

Copenhagen Business School, Danmark

ID31 front

Profil ved gulv

SKB ID31 parti m. glasrammedør
og fugede løsning

SKB ID31 parti m.
glasrammedør og overparti

ID31 er den lette, enkle
løsningen som gir optimalt inntak av lys.
Her er eksempler på
noen av de mange

R

R

mulighetene du har
med den stilrene
glasskilleveggen.

ID31-parti med glassrammedør og fuget løsning
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ID31-parti med glassrammedør og overparti

TILBEHØR
Her er eksempler på tilbehør SKANDI·BO leverer. Vi kan
dessuten skaffe stort sett alt du måtte ønske innen hengsler,
grep og dørpumper, og integrere dette i våre løsninger.

Dørlukker, ikke synlig

Dørlukker, synlig

Automatisk døråpner
m. sensor

• Integrert i karmen
•B
 ranngodkjent sammen med SKANDI·BO
ID 85 Brand

• Stort utvalg av farger
• S tørrelsen på dørlukkeren tilpasses
dørens mål

• Integrert i dørprofilen
• F lere forskjellige typer døråpnere kan
tilpasses til våre systemer

Bøylegrep, rustfritt stål

Rustfrie hengsler

Dørgrep

Andre modeller kan skaffes på forespørsel.

•S
 amme type hengsel uansett dørtype,
f.eks. glassramme eller tredør – med
kulelager

Alle andre modeller kan skaffes på
forespørsel.

Gulvdørlukker

Motorlukker for naturlig
ventilasjon

Ulike gulvlukkere kan fås på forespørsel.

Prosjekttilpassede løsninger i samarbeid
med kunden.

Tilgangskontroll

Tilgangskontroll er mulig selv på smale
profiler.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Profiler
ID85 Brand + ID85 Brand · fuget
Vannrett snitt / parti med glassrammedør:
A: Samling veggprofil/glassrammedør
B: Samling profiler
C:

Profil mot tak

D: Profil mot gulv

A

C

B

D

ID85 STANDARD · enkeltglass
Vannrett snitt:
A: Samling vegg/dør
B: Samling profiler
Loddrett snitt:
C:

Profil mot tak

D: Profil mot gulv
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A

C

B

D

ID31 · helglass
Vannrett snitt:

Loddrett snitt:

A: Samling glassdør/vegg

C:

B: Samling glass/silikonfugebånd

D: Profil mot gulv

Profil skjult i tak

E:

Profil mot tak

F:

Profil mot gulv

A

C

E

B

D

F

ID85 STANDARD · dobbeltglass
Vannrett snitt:
A: Samling veggprofil/glassrammedør
B: Samling profiler
Loddrett snitt:
C:

Profil ved loft

D: Profil ved gulv

A

C

B

D

Hent alle disse tegninger på www.skandi-bo-as.no under Arkitektforum
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ARKITEKTSERVICE
Ring oss og få profesjonell rådgivning om løsninger som er
både teknisk og estetisk skreddersydde for din design.

®

Kontakt

Uansett om du vil skape mer lys og luft eller må ta hensyn til

Industrivej 1

lyd eller brannsikkerhet, er SKANDI·BOs glasskillevegger en

4490 Ubby, Danmark

både vakker og funksjonell løsning.

+45 5959 5054
www.skandi-bo-as.no
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