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Tekniske specifikationer

SKANDI-BO har Danmarks stærkeste sortiment i indendørs glasvægge og tilhørende døre. For at gøre det så let som muligt
at vælge den rigtige løsning, har vi opdelt vores sortiment i tre systemer. Når du har fundet det ønskede system, skal du
blot tage stilling til, om du har brug for en brandsikker løsning eller ej. Alle fås nemlig i både brandklassificeret og uklassificeret med et design, der er så ens, at det er svært at se forskel.

Det enkle
Udtrykket er enkelt og stilrent.
Faktisk så enkelt at det på afstand
næsten ikke syner af en væg. Glasset
fastgøres i diskrete profiler i top og
bund, men er ellers uden rammer.
Perfekt, hvis du går efter en byggestil, hvor der er maksimal transparens
og dagslys gennem bygningen.

Helglas brandklassificeret (ID50) og uklassificeret (ID31).

Det Stærke
Har du højt til loftet, kræver det
styrke at bruge glas, men med vores
profiler, kan du få glasvæggens lette
udtryk i flere etager. Det stærke
rammesystem er vores mest
fleksible system - også til almindelig
loftshøjde, indbyggede persienner m.m.

SKANDI•BO
Stærke glasvægge og kreative løsninger
Hos SKANDI-BO udvikler vi glasvægge, der forener stilren æstetik med en
kompromisløs holdning til funktionalitet. Vi er professionelle rådgivere, der forstår at omsætte arkitektens og bygherrens ideer til enkle og stærke komponenter.
Vores løsninger er produceret på vores egen fabrik i Danmark af professionelle fagfolk, der har styr på materialernes egenskaber, og som ved, hvordan man forener
byggetekniske krav med et innovativt design.

Rammesystem brandklassificeret (ID85 brand) og uklassificeret (ID85).

Det Rene
Glasvægge og glasdøre til steder,
hvor renlighed ikke bare er en dyd,
men en nødvendighed fx laboratorier,
hospitalsstuer og produktionsmiljøer
med høje krav til hygiejne.
Set fra siden ligner væggen én stor
glasflade, da profilerne ligger bag
glasset, som samles med en tæt fuge.
Her er ingen steder, hvor skidtet kan
gemme sig, og det er nemt at pudse.

Hos SKANDI-BO har vi tradition for at udvikle stilrene løsninger med fokus på lys
og luft. De enkle linjer i vores aluminiumssystemer går igen i alle vores løsninger.
Det gælder også vores brand- og lydisolerende vægge, der tilbyder helt særlige
muligheder for at kombinere store lysindfald med høj komfort og sikkerhed. For
eksempel kan vi tilbyde glasskillevægge og døre, der lever op til den høje brandklassificering, EI60 (BS60).
Vi anvender ikke standardløsninger, men tilbyder den fleksible løsning, der opfylder
dit mål, og så er vi kendt for at tage hånd om projektet i alle faser frem til montering
og aflevering.
Laboratorievæg brandklassificeret (ID120 LAB brand) og uklassificeret (ID120 LAB).
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Det enkLE
Udtrykket er enkelt og stilrent. Faktisk så enkelt at det på afstand næsten ikke syner af en væg. Glasset fastgøres i diskrete
profiler i top og bund, men er ellers uden rammer. Perfekt, hvis du går efter en byggestil, hvor der er maksimal transparens
og dagslys gennem bygningen.
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HELGLAS BRANDKLASSIFICERET
HELGLAS UKLASSIFICERET
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HELGLAS BRANDKLASSIFICERET
ID50 SERIE
SKANDI-BO Helglas system omfatter to serier: ID50, som er brandklassificeret og ID31 som er uklassificeret. Vores helglasløsninger holdes på plads af en enkel aluminiumsprofil i top og bund og samles med en diskret fuge. I de to serier har
væggene en tykkelse på henholdsvis 46-56 og 31mm, men samme lette arkitektoniske udtryk.

ID50 giver mulighed for både
brandsikkerhed og lydisolering - på
trods af det enkle design.

46,8

46,8

ID50 kan produceres med forskellige
typer glas, så de kan overholde
selv de strengeste brandkrav.

EW30

EW60

EI30

EI60

46,8

46,8

RUC Laboratoriebygning, Roskilde

Profil ved gulv

Her ses eksempler på nogle

ID50

SKB
SKB
ID31
ID31
parti
parti
m.m.
glasrammedør
glasrammedør
SKB
SKB
ID31
ID31
parti
parti
m.m.
ID50
medløsning
brandsikker
fuge, Bestseller, Brandeglasrammedør
ogog
fugede
fugede
løsning
glasrammedør
ogog
overparti
overparti

R R

R R

af de mange kombinationsmuligheder, du har med
den fleksible glasskillevæg.

ID50 er vores eksklusive glasskillevægsløsning, som giver mulighed for at kombinere et stilrent udtryk med brandsikkerhed.

ID50 parti med glasrammedør og fuget løsning

ID50 parti med glasrammedør og overparti

Fugen mellem glassene er en specialudviklet brandsikker fuge. Selv om indtrykket er let, er denne løsning lige så brandsikker
som ID85 Brand med profiler. Som de første i Danmark har SKANDI-BO desuden fået godkendt en brandsikker fuge, der kan
bruges i knækkede hjørner. Fugen giver særlige muligheder for at skabe brandsikrede løsninger med unikke visuelle kvaliteter.
De diskrete, brandsikre fuger i ID50 giver væggen et fuldstændigt plant udtryk i hele dens længde. Helglasvæggenes enkelthed
brydes af den brandgodkendte sorte fuge, der giver et harmonisk udtryk i kombination med en sort profil i top og bund.
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HELGLAS UKLASSIFICERET
ID31 SERIE
Til de steder, hvor der ønskes maksimalt lysindfald og ikke er krav om brandsikkerhed, er ID31 vores enkle og lette løsning.
Aluminiumsprofilerne i top og bund giver glasvæggen et meget let og stilrent udtryk. Du kan vælge profiler i en farve, der
falder diskret sammen med gulv og loft - eller vælge at fremhæve dem med en kontrastfarve.

ID31 er den lette, enkle løsning, der tillader

Copenhagen Business School, Frederiksberg

Profil ved gulv

Helglas kombineret med trædør.

optimalt lysindfald.

SKB ID31
SKB ID31
partiparti
m. glasrammedør
m. glasrammedør

DTU
Biosustain,
Lyngby
og fugede
og220
fugede
løsning
løsning

R

R

SKB ID31
SKB ID31
partiparti
m. m.
glasrammedør
glasrammedør
og overparti
og overparti

R

R

Her ses eksempler på nogle

ID31
ID31 glasskillevæg overholder kravene til skillevægge i almindelige kontormiljøer og egner sig godt til at opdele rum og skabe
afskærmning i for eksempel gangarealer og receptionsområder.

af de mange kombinationsmuligheder, du har med
den fleksible glasskillevæg.
ID31 parti med glasrammedør og fuget løsning

ID31 parti med glasrammedør og overparti

Er der skærpede krav til lydniveauet, kan du vælge lyddæmpende glas eller en mere lydtæt løsning med to lag glas. Hermed
bliver løsningen også meget anvendelig til kontorer i et produktionsmiljø, hvor støj skal holdes ude - eller lokaler, hvor
samtalen skal holdes mellem fire glasvægge.
Du kan skabe spændende effekter ved at dekorere glasset med eget design - enten med folie eller med et mere holdbart
silketryk. Aluminiumsprofilerne i top og bund kan fås som natureloxering samt i alle RAL- og specialfarver.
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Det stærke
Har du højt til loftet, kræver det styrke at bruge glas, men med vores profiler, kan du få glasvæggens lette udtryk i flere etager.
Det stærke rammesystem er vores mest fleksible system - også til almindelig loftshøjde, indbyggede persienner m.m.
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RAMMESYSTEM BRANDKLASSIFICERET
RAMMESYSTEM UKLASSIFICERET
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RAMMESYSTEM BRANDKLASSIFICERET
ID85 BRAND SERIE
Vores stærke system ID85 er to serier med ét design. ID85 Brandklassificeret udmærker sig ved, at geometrien og designet
har samme udtryk som ID85 Uklassificeret. Alt, hvad der skal til for at sikre modstandsevnen mod brand, foregår inde i profilerne og ved at specificere det korrekte brandglas. Med ID85 behøver du ikke gå på kompromis med det arkitektonisk udtryk.

ID85 Brandklassificeret giver mulighed for
både brandsikkerhed og lydisolering – og
udtrykker samtidig lethed og enkelhed.

ID85 kan produceres med forskellige glas
og opnå følgende brandklassificering:

KU Center for Samfund og Sundhed, København

ID85
Serien kombinerer korrekt specificerede brandglas med specialudviklede profiler. Profilernes særlige brandhæmmende
design og materialevalg garanterer en effektiv brandsikring.
ID85 Brandklassificeret består af aluminiumskarm med brandhæmmende materiale og laminerede brandglas, der leveres i
alle brandklasser fra E30 – EI60 (F30 – BS60).

E30

E60

EW30

EW60

EI30

EI60

Profil ved gulv

Sydhavnsskolen, København

Her ses et eksempel på en
af de mange kombinationsmuligheder, du har med
den fleksible glasskillevæg.
ID85 brandparti med oplukkelige motorstyrede rammer

ID85 er vores mest fleksible system. Den enkle konstruktion og det slanke design har på trods af de gode brandsikrende
egenskaber helt samme fine udtryk som ID85 Uklassificeret. Brug eventuelt dobbelt glas og kombiner med persienner
mellem de to lag glas.
Er du ude efter den højest mulige brandsikkerhed uden at gå på kompromis med æstetikken, kan vi anbefale ID85 Brandklassificeret med ramme og glasrammedør - brandtestet og godkendt som en helhed.
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RAMMESYSTEM UKLASSIFICERET
ID85
ID85 er designet til at opfylde arkitekters ønske om et minimalistisk udtryk på steder, hvor en helglasløsning ikke kan anvendes.
For eksempel hvis højden går over flere etager. Eller hvor man bevidst ønsker at få et udtryk, der udstråler mere styrke og
karakter. Rammerne fås i et væld af farver, der kan skabe den helt rette stemning.

Med dobbeltglas er der mulighed for at
sætte persienner op mellem de to
glas og få et fleksibelt rum, der både
kan være åbent og tillukket.

Profil ved gulv - dobbelglas

Hal C, Arsenaløen, København

Profil ved gulv - enkelt glas

Kanalstræde, Holbæk

Her ses et eksempel på en

ID85
ID85 rammesystem har en smal aluminiumsprofil med niveauforskelle, der medvirker til at understrege letheden, uanset om
der anvendes enkelt eller dobbelt glas.

af de mange kombinationsmuligheder, du har med
den fleksible glasskillevæg.
ID85 parti med dobbelt glasrammedør i rammesystem

ID85 Uklassificeret består af standard aluminiumkarm med almindelig personsikkerhedsglas.
Med ID85 holdes lyden bedre ude end med en helglasvæg. Dobbeltglas giver den bedste lydreduktion og er derfor ideelle til
kontorer eller møderum, hvor glasvæggene åbner sig mod resten af virksomheden, men samtidig giver fuld diskretion.
Da der ikke er forskel på profilernes udvendige design og geometri, kan man med ID85-serierne konstruere en dobbeltglasløsning, der kombinerer brandvæg med en almindelig glasskillevæg. Eventuelt med persienner mellem de to lag glas.
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Det RENE
Glasvægge og glasdøre til steder, hvor renlighed ikke bare er en dyd, men en nødvendighed fx laboratorier, hospitalsstuer
og produktionsmiljøer med høje krav til hygiejne. Set fra siden ligner væggen én stor glasflade, da profilerne ligger bag
glasset, som samles med en tæt fuge. Her er ingen steder, hvor skidtet kan gemme sig, og det er nemt at pudse.

LABORATORIEVÆG BRAND- og uKLASSIFICERET
16
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BRAND- OG UKLASSIFICERET
ID120 LabORATORIEVÆG
120

Det rene er udtryk for vores system, der omfatter serierne ID120 Lab i henholdsvis en brandklassificeret og en uklassificeret udgave. Både når ældre hospitaler renoveres, og nye bygges, er det et ønske at få mest muligt dagslys og transparens
ind i bygningerne af hensyn til patienternes og personalets trivsel og tryghed. Med ID120 Lab er dette blevet en mulighed
samtidig med, at kravene til hygiejne tilgodeses.

ID120 Lab medvirker
til et sterilt og støvfrit
120
120
miljø, hvor kravene til hygiejne er store.

ID120 kan produceres med forskellige
glas og opnå følgende brandklassificering:

E30

E60

EW30

EW60

EI30

EI60

120

Labroratorievæg, Herlev Hospital

Profil ved gulv - dobbelglas

ID120

Her ses et eksempel på en

ID120 Lab Brandklassificeret opfylder de strengeste krav til brandsikring. Systemet er godkendt til EI60 brandkravet.

muligheder, du har med

Labroratorievæg, Herlev Hospital

af de mange kombinationsden fleksible glasskillevæg.

ID120 Lab er en dobbeltglasløsning, hvor glassene ligger udenpå profilerne på begge sider. Set fra siden ligner glasvæggen
en hel glasflade med diskrete fuger mellem glassene.

ID120 LAB parti sprosser og glasrammedør

Dybden på 120 mm betyder, at ID120 Lab glasskillevægge kan flugte med almindelige 120 mm tykke vægge, så glasfladen
bliver en integreret del af væggen.
ID120 Lab er anvendelig alle steder, hvor der kræves en rengøringsvenlig overflade. Det gælder fx også ved produktion af
følsom elektronik eller ved fødevarer.
Vores mål om at levere et ensartet design, uanset brand- og lydkrav, efterleves også i ID120 Lab.
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DØRE og Tilbehør

Vores døre specialproduceres til hvert projekt - både skydedøre, foldedøre, glasrammedøre og almindelige døre i helglas
eller træpladedøre, som er malet eller med slidstærk overflade af laminat. Tilbehør har vi ikke i vores standardsortiment,
for vi udvælger og skaffer lige præcis det, der er behov for til projektet. Hermed blot lidt eksempler til inspiration.
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DØRE
Vores tre systemer af glasvægge kan kombineres med en lang række forskellige døre og tilbehør. SKANDI-BOs glasrammedør og
glasrammeskydedør er unikke på markedet. De er begge brandgodkendt til EI60 og passer perfekt til vores rammesystem ID85
Brandklassificeret. Vores glasrammedøre udmærker sig desuden ved at have de smalleste karm- og rammeprofiler på markedet.

SKANDI-BOs døre bliver ikke standardproduceret, men fremstilles efter mål. Hos os får du døre, der specifikt passer til de tekniske og
æstetiske krav i dit projekt.

Glasrammedør

Træpladedør

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Smal profil
Brandgodkendt til EI60
Lydisolerende
Fremstilles efter mål
Mulighed for lydbundliste

Lydisolerende
Brandgodkendt til EI60
Flere træsorter/farver
Leveres med aluminiumskarm
Mulighed for lydbundliste

E30

E60

E30

E60

EW30

EW60

EW30

EW60

EI30

EI60

EI30

EI60

Glasrammeskydedør

Glasrammefoldedør

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Smal profil
Brandgodkendt til EI60
Lydisolerende
Fremstilles efter mål
Mulighed for lydbundliste

E30

E60

EW30

EW60

EI30

EI60
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Enkelt løsning
Minimalistisk design
Fremstilles efter mål
Mulighed for lydbundliste
Lydisolerende
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DØRE

TILBEHØR
Hængsler, greb og meget mere

Mere enkelt kan det ikke blive – og dog er der altid mulighed for at sætte et individuelt præg på designet med specielle greb og dekoration med folie.

Her ses eksempler på tilbehør, som SKANDI-BO leverer. Vi kan dog skaffe stort set alt, hvad du måtte ønske inden for greb og
dørpumper, og integrere det i vores løsninger.

Helglasskydedør

Dørlukker, ikke synlig

Dørlukker, synlig

Automatisk døråbner m. føler

Integreret i karmen.
Brandgodkendt sammen med SKANDI-BO
ID85 Brand.

Stort udvalg i farver.
S tørrelsen på dørlukkeren tilpasses dørens
dimensioner.

Integreret i dørens profil.
Flere forskellige typer døråbnere kan
tilpasses vores systemer.

Karmoverføring

Rustfri hængsler

Dørgreb

Karmoverføring anvendes, hvor der er
brug for EL låsekasse o.lign.

 amme type hængsel uanset dørtype fx
S
glasramme eller trædør – med kugleleje.

Gulvdørlukker

Motorlukker for
naturlig ventilation

Det viste greb er vores standard greb. De
fleste andre modeller kan fremskaffes ved
forespørgsel. Vi har også et stort udvalg i
bøjlegreb.

Forskellige gulvdørlukkere til

Projekttilpassede løsninger udvikles i

pinolhængte døre kan fremskaffes.

samarbejde med kunden.

•
•
•
•

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles efter mål
Mulighed for lydbundliste

Helglasdør med låsekasse

•
•
•
•
•

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles efter mål
Mulighed for lydbundliste
Lydisolerende
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Helglasdør pinolhængt ID31

•
•
•
•

Enkel løsning
Minimalistisk design
Fremstilles efter mål
Mulighed for lydbundliste

Helglasdør med bøjlegreb

• Enkel løsning
• Minimalistisk design
• Fremstilles efter mål

Adgangskontrol

Adgangskontrol er mulig på selv meget
smalle profiler.
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Specialløsninger
Vores produkter har uendelig mange kombinationsmuligheder. Vi tror, at vi har prøvet det meste, men bliver konstant udfordret af kreative arkitekter og bygherrer. Vi vil bare lykkes med at få tingene til at gå op i en højere enhed, så hvis det ikke
kan lade sig gøre med de nuværende dele, så må vi jo opfinde nogle nye.
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DET UMULIGE GJORT MULIGT
Vi er begejstrede for specialløsninger

Spændende og anderledes løsninger

Vi har ekspertisen og den kreative forståelse og har aldrig sagt nej til en udfordring. Frem for standardløsninger skræddersyer
vi en løsning, der passer lige præcis til de specifikke krav i dit projekt, og vi er klar til at hjælpe dig i alle led af projekteringen. Vi
ser altid frem til specielle opgaver, for de fører som regel til spændende og anderledes løsninger.

Specielle former

Hjørneløsninger

Fredede og bevaringsværdige bygninger skal have brandsikre løsninger,
selv om arkitekturen kan være en udfordring. Det gjaldt fx overkarmen, der
blev tilpasset den gotiske bue i Anna
Kirke på Nørrebro.

På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er
transparens et nøgleord – og selv hjørnerne skulle være så enkle som muligt.
Derfor blev der valgt en minimalistisk
løsning, hvor hjørneprofiler danner
et åbent hjørne, der er en slankere
løsning end med et firkantet rør, som
man normalt ville anvende.

Anna Kirke, Nørrebro, København

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Store, men diskrete røgdøre

Opfindsom nytænkning

Hvis man egentlig ikke ønsker døre på
en lang gang, men vil kunne lukke af for
røg i tilfælde af brand, kan løsningen
være nogle kæmpe røgdøre diskret
placeret langs væggen som på DTU
220 Biosustain.

Hvad gør man, når man ønsker en
helglasvæg, men det også skal være
muligt at kontakte folk ude på den anden side? I en almindelig væg ville det
være nærliggende at isætte et vindue,
der kan åbnes. Det blev også løsningen
her.

Københavns Lufthavn, Kastrup

DTU 220 Biosustain, Lyngby

Buet brandglasvæg

Æstetik og funktionalitet

En buet brandglasvæg er opsat i
Lørenskog Kulturhus i Norge. Væggen,
der er den første af sin art i Skandinavien, består af segmenteret brandglas,
der er lamineret og har en tykkelse på
31 mm.

Ethvert storrumskontor har udfordringer med småsnakkende kolleger og
småmøder mellem arbejdsbordene. I
DGI-byen gør et tekøkken af helglasvægge det muligt at holde et stående
møde eller få en lille kaffeslabberas
uden at genere kollegerne.

Lørenskog Kulturhus, Norge
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DGI-byen, København
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skandi•bo STØTTER OP HELE VEJEN
Glasskillevægge og døre fra Skandi-Bo er dansk håndværk, når det er bedst. Udviklet, testet og videreudviklet gennem en
menneskealder. Både i renoveringsopgaver og nybyggeri er dagslys i høj kurs – og vi gør hver dag vores bedste for at bringe
det i spil i nye løsninger. Vi bakker dig op med rådgivning og sparring fra start til aflevering.
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RÅDGIVNING OG ARKITEKTSERVICE

HÅNDVÆRK MED STOLTE TRADITIONER

Tag os med på råd fra starten

Høj finish og stor fleksibilitet

Alle kan ikke vide alt om glasvægge, døre, låsesystemer mv., men vi ved det meste – og vi stiller os gerne til rådighed med
vores viden. Vi kan hjælpe med kreative input allerede inden projektet kommer på tegnebrættet, med sparring under projekteringen, og når vi er i gang, tager vi hånd om projektet i alle faser frem til montering og aflevering.

Da alle vores løsninger specialfremstilles, er vi meget fleksible og altid lydhøre for nye ideer. Vores produkter undergår en
lang række tests og bliver løbende udviklet. De fleste medarbejdere har været hos os i rigtig mange år. De har en god
portion know how og stor kreativitet, som de gerne bruger, når nye udfordringer skal løses.

Professionel rådgivning fra fagfolk

Håndværk hele vejen igennem

Om du er bygherre eller arkitekt, så
er du meget velkommen til at spørge
os til råds om glasvægge, der forener
stilren æstetik med en kompromisløs holdning til funktionalitet. Vi er
professionelle rådgivere, der forstår
at omsætte ideer til stærke løsninger.
Som fagfolk har vi styr på materialernes egenskaber, og vi ved, hvordan
man forener byggetekniske krav med
et innovativt design. Allerede før ideen
konkretiseres kan vi bistå med rådgivning og tekniske tegninger.

Vores elementer kommer ikke bare ud
af en maskine. Selv om vores systemer
bygger på standardelementer, kommer
alle dele gennem vores medarbejderes
kyndige hænder. Så der bliver sørget
for, at den helt rigtige finish er i hus.
SKANDI-BO har fabrik og hovedkontor
på Vestsjælland, hvor der har været
fabrik ation af vinduer og døre i en
menneskealder - først i træ og siden
udelukkende i aluminium. Vi har valgt
at specialisere os i indendørs glasskillevægge og tilhørende døre, mens
design og produktionsmetoder løbende
er blevet raffineret.

Vi tager hånd om projektet i hele processen

Præfabrikation sikrer høj finish og hurtig montage

Undervejs giver vi råd og vejledning inden for de områder, der er nødvendige
– lige fra indretningsdesign og kreativ
sparring til projektudvikling og teknisk
rådgivning. Fordi vi laver oversigts- og
produktionstegninger, får vi et godt
overblik og kendskab til projektet i
detaljer. Vi har indblik i hele projektet
og bruges ofte som sparringpartnere i
alle projektets faser.

Både rammer og karme er præfabrikeret og samlet i vores produktion.
Det betyder, at vores kvalitetssikring
gælder det færdige produkt, der
emballeres omhyggeligt, så det er klar
til at blive monteret. Da elementerne
leveres færdigsamlede, kan de monteres af enhver håndværker, der kan
isætte fx vinduer.
Fremgangsmåden betyder, at monteringstiden ude på byggepladsen bliver
kort, og risikoen for fejl minimeres.
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testet brandsikkert
Det er en kompliceret opgave at udvikle en brandglasvæg – og endnu sværere hvis løsningen også omfatter en dør. Glas og
profiler skal passe perfekt sammen, ligesom væggene skal kunne bestå alle de relevante brandtests.
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brandsikkerhed i tre design

Testet brandsikkert

Helglas, ramme og laboratorie

Systemer med stor brandstyrke

Hos SKANDI-BO har vi flere muligheder for spændende design, når brandsikkerheden har afgørende betydning for byggeriet.
Både i vores helglassystem, rammesystem og laboratoriesystem er der mulighed for at kombinere fordelene med stort lysindfald i et stilrent design med en stærk konstruktion, der opfylder alle brandklassificeringer fra E30 til EI60 (F30 til BS60).

Her kan du få et indblik i, hvordan en brandtest forløber på en ikke bærende glasskillevæg med en EI60 klassifikation.
ID85 Brand

ID85 Uklassificeret

Materialer: Lamineret brandglas og aluminiumskarm med

Materialer: Alm. personsikkerhedsglas og aluminium st andardkarm.

brandhæmmende materiale.

Bemærk at profilen har præcis samme dimensioner i brand
og uklassificeret.

Ensartet udtryk i brand og uklassificeret
Udvendigt er der ingen synlig forskel på en brandklassificeret og en uklassificeret
glasvæg fra SKANDI-BO. De designmæssige kvaliteter gør det hermed muligt at
konstruere en dobbeltglasløsning, der kombinerer brandvæg med almindelig væg,
uden at det går ud over æstetikken. Profilerne har præcis samme dimensioner,
men de brandsikre profiler er blot fyldt op med en brandhæmmende gipsgel.
Brandhæmmende glas indeholder en usynlig gel, som skummer op til en stærk
kerne, når glasset udsættes for brand. Det holder røggasser og flammer tilbage,
så temperaturen på den anden side holdes nede, og ilden forhindres i at brede sig.
Vores brandklassificerede glasvægge og døre er udviklet i tæt samarbejde med de
skandinaviske brandtestinstitutter, der løbende udfører test på vores produkter.

•

De hærdede glas mod brandsiden sprænger og falder ned i ovnen.

•

Den brandbeskyttende gel ekspanderer og danner et uigennemsigtigt og isolerende lag.

•

Temperaturen i ovnen efter 15 min. er ca. 740 grader C.
Overfladetemperatuen på glas og profiler er ca. 45 grader C.

•

Temperaturen i ovnen efter 60 min. er ca. 945 grader C.
Overfladetemperaturen på glas og profiler er ca. 75 grader C.

•

Selv efter endt test er der stadig stor styrke i aluprofilerne.

Er du ude efter den højest mulige brandsikkerhed uden at gå på kompromis med
æstetikken, kan vi anbefale ID85 Brand med ramme og glasrammedør. En løsning
der er testet og godkendt som en helhed.
Der er ingen grund til at lade sig begrænse i det arkitektoniske udtryk, blot fordi der
ligger et værksted med brandfare på den anden side af væggen. Selv brandskydedøre kan vi lave i en glasvæg.
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Du kan også se testen på en lille video på www.skandi-bo.dk
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Oversigten giver dig et hurtigt overblik over vores sortiment: De tre systemer er her beskrevet med vigtige nøgletal.
Herefter finder du de egenskaber, der er fælles for alle systemerne og endelig detaljerede tekniske tegninger med mål.
Du kan også downloade tegninger til dine projekter på vores hjemmeside.
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OVERSIGT

EGENSKABER
Ens for alle systemer

Helglassystem
TYPE

VÆGTYKKELSE

GLASSLAG (ANTAL)

GLASTYKKELSE

VÆGT (kg/m2)

LUFTLYDSISOLATION (RW)

BRANDKLASSIFIKATION

ID50 Brand

46-56 mm

1-2

23-33 mm

65-90 kg

34-49 dB

EW30 - EI60 A2-s1, d0

ID50

46-56 mm

1-2

23-33 mm

60-85 kg

40-49 dB

Uklassificeret

ID31

31 mm

1

8-17 mm

20-50 kg

32-41 dB

Uklassificeret

Rammesystem
TYPE

VÆGTYKKELSE

GLASSLAG (ANTAL)

GLASTYKKELSE

VÆGT (kg/m2)

LUFTLYDSISOLATION (RW)

BRANDKLASSIFIKATION

ID85 Brand

85 mm

1-2

8-44 mm

25-115 kg

34-49 dB

E30 - EI60 A2-s1, d0

ID85

85 mm

1-2

8-44 mm

20-110 kg

32-49 dB

Uklassificeret

Laboratoriesystem
TYPE

VÆGTYKKELSE

GLASSLAG (ANTAL)

GLASTYKKELSE

VÆGT (kg/m2)

LUFTLYDSISOLATION (RW)

BRANDKLASSIFIKATION

ID120 Lab Brand

120 mm

3

4+16/25+6 mm

70-95 kg

38-49 dB

E30 - EI60 A2-s1, d0

ID120 Lab

120 mm

2

4+6 mm

30-40 kg

36-49 dB

Uklassificeret

•
•
•
•
•
•

Størrelser og formater efter opgave. For mere information kontakt salgsafdelingen
Vægtykkelse afhænger af krav til lyd og brand
2 lags glas leveres som termoruder
Glastykkelse afhænger af krav til lyd og brand
Vægt er inkl. profilsystem
Lydværdier er glassets luftlydsværdier

•

De smalle aluprofiler fås fra kun 30 mm bredde – se mål på tegninger af de tre systemer

•

Profiler i brand og uklassificeret har samme dimensioner og hermed et ensartet udtryk

•

Profiler kan leveres i natureloxering og alle RAL-farver – mere end 1600 forskellige farver

•

Vores massive trædøre fås som malede i alle farver på RAL-skalaen, som laminat eller fineret i flere forskellige træsorter

•

Der er ingen standardmål - vi producerer i Danmark og er meget fleksible og lydhøre for ideer

•

Fuger mellem glassene er normalt transparente, mens vores godkendte brandfuger er sorte

•

Dekoration af glas med folie i dit eget design kan udføres før eller efter montagen

•

Glassene kan leveres med dekoration i holdbart silketryk

•

Glasset kan i alle tre systemer leveres med forskellige krav til lyd, brand og sikkerhed

•

Vores lydglas kan imødekomme krav mellem 25-49dB (lydværdier baseret på 100 % glasareal)

•

Brandsikkerhed er angivet i brandklasser fra E30 – EI60 A2-s1,d0 (tidligere F30 – BS60)

•

Vores glas er personsikkerhedsglas, og kan leveres op til P8B sikringsglas

•

Alle tre systemer kan leveres med både enkelt og dobbelt lag glas

•

Der er mulighed for indvendig hvid persienne i vægge med dobbeltglas

•

Alle døre, også branddøre, er med niveaufri adgang - dvs. uden bundstykke.

Er der flere ting, du ønsker at vide om vores produkter og systemer, er du altid velkommen til at ringe og få råd og vejledning på tlf. 59 59 50 54.
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46,8

46,8

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
46,8

Profiler

46,8

ID50 · helglas

ID85 UKLASSIFICERET · enkeltglas
46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

46,8

A. Vandret snit:

B.

Tilslutning ved væg

Vandret snit:

C.

Tilslutning ved væg

L odret46,8
snit:
Tilslutning ved loft

D. L odret snit:

A. Vandret snit:

Tilslutning ved gulv

B.

Tilslutning ved væg

ID31 · helglas

C.

Vandret snit:
Tilslutning ved væg

L odret snit:
Tilslutning ved loft

D. L odret snit:
Tilslutning ved gulv

ID85 UKLASSIFICERET · dobbeltglas
120

120

120

46,8

46,8

A. Vandret snit:

B.

Tilslutning ved væg

Vandret snit:

C.

Tilslutning ved væg

L odret snit:
Tilslutning ved loft

D. L odret snit:

A. Vandret snit:

Tilslutning ved gulv

B.

Tilslutning ved væg

ID85 BRANDKLASSIFICERET

C.

Vandret snit:
Samling af elementer

L odret snit:
Endeafslutning

D. L odret snit:
Tilslutning ved gulv

ID120 LAB

120

120

120
120

120

120

120

120
120

A. Vandret snit:
Tilslutning ved væg

B.

Vandret snit:
Samling af elementer

C.

L odret snit:
Tilslutning ved gulv

D. L odret snit:

A. Vandret snit:

Mellem rammeprofiler

Samling vægprofil/

Ved meget høje vægge kan et for-

glasrammedør

B.

Vandret snit:
Samling profiler

C.

L odret snit:
Tilslutning ved loft

D. L odret snit:
Tilslutning ved gulv

stærkningsprofil være nødvendigt
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Dørsnit
ID31 · helglas

ID50 · helglas

Brandklassificeret

Uklassificeret

Vandret snit:

Vandret snit:

Samling vægprofil med glasrammedør

Samling vægprofil med helglasdør/glasrammedør

ID85 · rammesystem
Brandklassificeret

Uklassificeret

Vandret snit:

Vandret snit:

Samling vægprofil med glasrammedør

Samling vægprofil med glasrammedør

ID120 · rammesystem
Brandklassificeret

Uklassificeret

Vandret snit:

Vandret snit:

Samling vægprofil med glasrammedør

Samling vægprofil med glasrammedør
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ARKITEKTSERVICE
Ring til os og få professionel rådgivning om løsninger, der både teknisk og æstetisk passer til dit design. Uanset om du vil
skabe mere lys og luft eller skal tage hensyn til lyd eller brandsikkerhed, er SKANDI-BOs glasskillevægge en både flot og
funktionel løsning.

Kontakt
www.skandi-bo.dk
info@skandi-bo.dk
Tlf. 59 59 50 54
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