
DET STÆRKE

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.
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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

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. Gode lydisolerende egenskaber, 
især i dobbeltglas-version. Velegnet til opbygning af møderum, evt. med 
persienner mellem glassene, der både åbner sig mod resten af  
virksomheden og samtidigt skaber fuld diskretion. Vores stærke system 
ID85 er to serier med ét design. ID85 Brandklassificeret udmærker sig 
ved, at geometrien og designet har samme udtryk som ID85 Uklassifice-
ret. 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 arkitektoniske udtryk.

ID85 parti med dobbelt glasrammedør i rammesystem

ID85 brandparti med oplukkelige motorstyrede rammer

Rammesystem
ID85 Brandklassificeret ID85 Uklassificeret enkelt- og dobbeltglas 

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.

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:

Profil ved gulv  - dobbeltglas

Profil ved gulv - enkelt glas
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