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Den bästa lösningen 





Funktionella lösningar för rumsindelning 
 
Att effektivt utnyttja dyra kvadratmeter har alltid varit en utmaning 
för byggbranschen. När större rum ska delas i två eller fler mindre 
rum är behovet inte bara en fysisk avskiljare – lösningen ska också 
vara flexibel, ljudtät, brandsäker, enkel att använda och ha en 
attraktiv design. 
 
Det valda utförandet påverkas av flera olika faktorer som är 
avgörande för slutresultatet. Ekonomi är ofta en väsentlig faktor, 
men produktens kvalitet och dokumentation av detta i form av 
genomgripande tester är också viktiga nyckelfaktorer som är 
avgörande för det färdiga resultatet. 
 
Det finns idag flera leverantörer av flexibla rumsindelningar och det 
kan vara en fördel att granska flera leverantörers lösningar. Detta 
beroende på att det saknas övergripande branschmässiga normer 
som kan ge en professionell och saklig klassning av produkterna.  
Myndighetskraven är likaså begränsade, då det inte finns någon 
svensk eller europeisk standard för märkning av mobila väggar med 
brandskyddsmaterial.  
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SWG:s kvalitetssäkring är din garanti på en 
kontrollerad och väl fungerande produkt. Alla 
steg - från projektering och produktion till 
montage, är kontrollerade efter fastlagda 
rutiner. 

Krav på produkten 
 
När brandkrav på mobila väggar förskrivs är det den lokala 
brandmyndigheten som godkänner konstruktionen i varje enskilt 
fall. Därför har vi testat våra väggar efter gällande standard hos 
ackrediterade provningsanstalter, för att ge myndigheter ett 
faktabaserat bedömningsunderlag av våra produkter. 
 
När det gäller ljudreduktion är villkoren de samma. Här är det inte 
bara myndigheter som godkänner produktens egenskaper, utan 
även användaren själv och detta har visat sig vara en hårdare 
bedömning. Den faktiska ljudreduktionen mellan två rum är i hög 
grad beroende på produktens kvalitet.   
 
 
Det handlar också om trovärdighet 
 
SWG:s kunskap är inte bara baserad på många års erfarenhet – vi 
bygger våra lösningar på fakta. 
 
Alla SWG produkter genomgår en kvalitetssäkring, som ligger till 
grund för vår höga standard- må hända marknadens högsta. Så när 
vi säger att produkten är brandtestad EI60- så är det inte en 
ungefärlig angivelse- det är testad fakta. Det samma gäller 
angivelsen om en ljudreduktion på Rw 59 dB laboratoriemätt och 
ges som garanti på produkten. 
 
Genom tester och kontroller kan vi garantera våra produkters 
egenskaper, en garanti som är 100 % säker på att du får det du ber 
om. 
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SWG accepterar inte tillfälligheter 
 
Alla processer är styrda efter fastlagda rutiner. På så sätt kan ni 
förvänta er att allt från projektering och produktion till montage är 
kontrollerad enligt en professionell arbetsgång, helt efter våra egna 
höga kvalitetskrav.  
 
 
Konkurrensmässiga priser 
 
SWG tillverkar alla produkter och lösningar i egen fabrik i Sverige 
eller i samarbete med en samarbetspartner i Tyskland. Därför är vi 
säkra på att kvalitén är den bästa. 
 
Hög kvalité betyder högre pris. Sett bara till priset är SWG:s 
produkter inte alltid de billigaste. Vi är helt säkra på att kostnaden i 
det långa loppet är mycket konkurrensmässigt.  
 
Med SWG får du nämligen en samarbetspartner som tar ansvar för 
och som är fast besluten att skapa de bästa och rätta resultat för 
dig. Därför kan vi med vår erfarenhet tryggt lova att det inte är vad 
det kostar att handla med SWG som är avgörande- utan allt vi 
sparar åt er.  



Rw 31 dB 
Rw 37 dB 
Rw 41 dB 
Rw 44 dB 
Rw 46 dB 
Rw 48 dB 

Elementtjocklek Laboratoriemätt 
ljudisolering 

31 dB: 19 kg 
37 dB: 20 Kg 
41 dB: 28 Kg 
44 dB: 30 Kg 
46 dB: 39 Kg 
48 dB: 47 Kg 
 
EI30: 30 Kg 
EI60: 40 Kg 

41 dB: 33 Kg 
46 dB: 34 Kg 
49 dB: 40 Kg 
52 dB: 45 Kg 
57 dB: 60 Kg 
59 dB: 75 Kg 

39 dB: 31 kg 
49 dB: 43 Kg 
 

49 dB: 48 kg 
52 dB: 60 Kg 
54 dB: 60 Kg 
 

Beroende på 
glastyp ca. 28 Kg 

10 mm glas 30 Kg 
12 mm glas 35 Kg 
 

PRODUKTSPECIFIKATIONER 

31-46 dB: 65 mm 
48 dB: 100 mm 

31-46 dB:  
Ca. 850 mm 
 
48 dB:  
Max. 800 mm 

31-46 dB: 4000 mm 
48 dB: 3000 mm 

EI30: 61 mm 
EI60: 100 mm 

Max. 830 mm 3000 mm EI30: Rw 40 dB 
EI60: Rw 42 dB 

39-57 dB: 100 mm 
59 dB: 120 mm 
 
merpris: 
39-57 dB med 
EASYmatic (N-EM) 
 

Ca. 1100 mm –  
1250 mm 

39-57 dB :  
Ca. 10000 mm 
 
59 dB : 5000 mm 

Rw 41 dB 
Rw 46 dB 
Rw 49 dB 
Rw 52 dB 
Rw 57 dB 
Rw 59 dB 

100 mm Ca. 1100 mm –  
1250 mm 

3100 mm Rw 39 dB 
Rw 49 dB 

EI30/60: 115 mm Max. 1230mm 5000 mm Rw 49 dB 
Rw 52 dB 
Rw 54 dB 

65 mm Ca. 800 mm 2700 mm Beroende på 
glastyp  
ca. Rw 32 dB 

120 

120 
EI 

600 

600 
EI 

N/N-EM 

600 
E 

900 

920 
Glas: 10 – 12 mm 
Topp/botten 
profil: 40 mm 

Ca. 1100 mm – 
1250 mm 

3600 mm 

Brandtestad Vikt per/m² Max höjd Optimal 
elementbredd 

EI 30 
EI 60 

50 kg 
 

100 mm Max. 1280 4100 mm 

600 
FGE 

Rw 51 dB 
 

EI 30 
EI 60 



Produktlinje 
 
SWG120 Vikvägg  - En sammankopplad väggkonstruktion för 
uppdelning av rum med krav på moderat ljudreduktion. Sektionerna 
parkeras på huvudlinjen och den yttersta sektionen fungerar som 
en gångdörr. SWG120 kan levereras i en brandtestad version. 
  
SWG600 Blockvägg - En mycket flexibel lösning när det ställs 
höga krav på ljudreduktion, funktion och parkering av sektioner. 
SWG600 består av separata frihängande sektioner som löper i en 
skena i tak och har mekanisk tätning mot tak och golv. Element kan 
parkeras på sidospår utanför huvudskenan och elementen har 
ljudreduktion upp till Rw 59 dB. SWG600 kan levereras i en 
brandtestad version. 
 
SWG 600/100FGE Hel-inglasad blockvägg med transparent 
elegans blev  2011 tilldelad "reddot design award". Priset tilldelas 
produkter av utmärkt kvalité och innovativ design och betraktas 
världen över som en kvalitetsstämpel. 
 
Blockvägg 600/100N-EM EASYmatic® Ett mobilt block-
väggsystem med EASYmatic® funktion, där stängning av 
teleskoptätningar är elektroniskt styrd och kontrollerad. Varje 
element har inbyggda teleskoptätningar med ett tryck i topp och 
botten på hela 2000 N, vilket gör väggen mycket stabil. Teleskopen 
används elektroniskt med EASYmatic®- en enkel och obesvärad 
användning där säkerställning av väggen alltid är stängd korrekt 
med optimalt tryck på teleskopen.  
 
SWG900 Glasvikvägg/trä - En sammankopplad väggkonstruktion 
med glasöppningar för uppdelning där ljusgenomsläpp önskas. 
SWG900 lösningar baseras i övrigt på SWG120. 
 
SWG910 Glasvikvägg/alu - En väggkonstruktion med glas 
monterad i aluminiumramar, för uppdelning av rum, butiksfasader 
eller liknande. SWG910 kan fås med sammankopplade sektioner 
eller som enskilt flyttbara. 
 
SWG920 - En elegant lösning av glas för uppdelning av rum, en 
nära transparent avskiljning utan vertikal profiler. Mycket 
användarvänlig lösning för öppna kontorslandskap och avskiljande 
fasader inomhus. 
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Produkt modeller 
 
Alla SWG väggar levereras i tre olika produktmodeller anpassade till 
ert behov. Som utgångspunkt har alla modeller samma kvalitet, 
test- och kontrollpunkter, och samma garanti. Slutresultatet på alla 
tre modellerna är på så sätt helt i överensstämmelse med våra 
höga krav, men skiljer sig inbördes med olika detaljer och 
valmöjligheter. 
 
SWG BASIC är grundmodellen med konkurrensmässigt pris utan 
att vara en ekonomivariant. Modellen har ett begränsat urval av 
ytskikt och tekniska detaljer. Kvalitet och funktionsmässigt matchar 
SWG BASIC marknadens bästa lösningar på alla områden, samtidigt 
som produkten har vårt kvalitetsgodkännande. 
 
SWG HIGHLINE är modellen med en stor mängd tillval och 
speciallösningar som resulterar i en exklusiv produkt.  Alla delar 
från takskena, sektioner och andra funktionella lösningar är av 
högsta kvalitet. SWG HIGHLINE är inte bara en vikvägg eller 
blockvägg – det är en detalj som bidrar till rummets utformning. 
 
SWG DESIGN är modellen där vi gör det omöjliga möjligt och 
skräddarsyr väggen efter dina unika önskemål och krav på design. 
SWG DESIGN är till exempel mobila väggar med unika färger, 
individuell design och funktion.  
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SWG en partner att lita på 
 
SWG började som det lilla familjeföretaget 1981. 
Professionalism, kvalitet och nöjda kunder är vårt mål nu som 
då. Företaget finns idag respresenterat i hela Norden, med 
grenar ut i Europa. 
 
Ta oss på vårt ord! Ring 0662-302 65 och berätta om dina 
önskemål så lovar vi att du får den bästa lösningen på 
marknaden. 

Scandinavian Wall Group AB 
Trastvägen 2 
890 51 Långviksmon,  
Sweden 
Telefon:  +46 0662-302 65 
Telefax:  +46 0662-302 60 
 
info@swg.nu 
www.swg.nu 

http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.swg.nu/
http://www.saxi.no/
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.nuesing.com/
http://www.habila.dk/
http://www.saxi.no/
http://www.habila.dk/
http://www.swg.nu/
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.stteam.fi/
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