SKANDI•BO GLASVÆGGE
Glasskillevægge med lydisolerende og brandbeskyttende egenskaber. Opbygget af natureloxerede aluminium
profiler, alternativt i RAL- eller specialfarver efter ønske. Tilhørende glasdøre med eller uden rammeprofiler
fremstilles efter mål. Aluminiumrammerne leveres færdige fra fabrikken, hvorefter glasset monteres på stedet.

DET ENKLE

SKB ID31 parti m. glasrammedør
og fugede løsning

SKB ID31 parti m.
glasrammedør og overparti

Til steder, hvor der ønskes maksimalt lysindfald og ikke er krav om
brandsikkerhed, er ID31 vores enkle og lette løsning. Aluminiumprofilerne i top og bund giver glasvæggen et meget let og stilrent udtryk. Du
kan vælge profilerne i en farve, der falder diskret sammen med gulv og
loft – eller vælge at fremhæve dem med en kontrastfarve.
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ID50 giver mulighed for både brandsikkerhed og lydisolering, på trods
af det enkle design. Fugen mellem glassene er en specialudviklet brandsikker fuge, der også kan anvendes ved hjørneløsninger. Fugen giver
særlig mulighed for at skabe brandsikrede løsninger med unikke visuelle
kvaliteter. De diskrete, brandsikre fuger i ID50 giver væggen et fuldstændigt plan udtryk i hele dens længde. Helglas-væggenes enkelthed
brydes af den brandgodkendte sorte fuge, der giver et harmonisk udtryk
46,8
i kombination med en sort profil i top og bund.

SKB ID31 parti m. glasrammedør
og fugede løsning

ID31/ID50 parti med

SKB ID31 parti m.
glasrammedør og overparti

glasrammedør og overparti
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ID31/ID50 parti med

46,8

glasrammedør og fuget løsning

Helglas
ID50 Brandklassificeret

ID31 Uklassificeret

ID50 giver mulighed for både brandsikkerhed og lydisolering - på

ID31 er den lette, enkle løsning, der tillader optimalt lysindfald.

trods af det enkle design.
ID50 kan produceres med forskellige typer glas, så de kan overholde
selv de strengeste brandkrav.
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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

ID31

31 mm

1

8-17 mm

20-50 kg

32-41 dB

Uklassificeret
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