SWG900 trä/glasvikvägg
Denna glasvikvägg är uppbyggd med träramar med glasöppning.
Lösningen lämpar sig för uppdelning av allmänna rum där
ljusgenomsläpp önskas.
Som standard leveras SWG 900 med klarglas, men kan också
levereras med blästring/syrat glas, likasom monterade persienner
är en möjlighet, där begränsad insyn önskas. Allt glas är härdat
eller lamineret beroende på de ställda säkerhetskrav. När behovet
kräver en ytterliggare begränsning av ljudgenomsläpp, kan ljudglas
isättas i träramen.
Träprofilerna i SWG 900 är 65 mm och kan levereras lackerade eller
i färg efter önskemål. Elementen levereras antingen med centrisk
eller excentriskt placerade hjul, beroende på möjligheterna för
parkering i förhållande till vägg och möblering. Styrskenan är inte
nödvändig vid tak/centrum hängda väggar. Sista sektionen fungerar
som gångdörr.

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.
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SWG dokumentation
SWG 900 har en Rw upp till 32 dB beroende på den valda
glastypen. Det visar våra egna tester i ljudlaboratorier - men ljudet
är inte något man kan säkert testa i testlokalen. För att säkert få en
önskad nivå på ljudgenomsläppning kan det vara en god idé att
kontakta en akustiker som rådgivare under projekteringen. Ljudet
har den beskaffenheten att den väljer den lättaste vägen från A till
B - och det är mycket ofta genom vikväggens fasta omgivning.
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SWG900 specifikationer

System
SWG900 är ett mycket användarvänligt system. Glasvikväggen
består av sammanhängande element, som hängs upp i en skena i
taket, således är alla element sammankopplade och följer med i en
rörelse när det dras i den främre delen.
SWG 900 är försedd med dubbla PVC-tätningar mot tak, golv och
angränsade fasta väggar. Detta säkrar att väggen bildar en god och
tät förslutning.

Elementtjocklek:
65 mm

Optimal elementbredd:
Ca. 800 mm

Max höjd:
2700 mm

Vikt pr. m²:
Beroende på glastyp
ca. 28 kg

Brandtestad:
Ingen

Laboratoriemätt ljudisolering:
Beroende på glastyp
max. ca. 32 dB

SWG900 levereras i 2 varianter
Våran produktlinje levereras i två olika modeller som är anpassade
efter behov. Som utgångspunkt är modellerna helt i
överensstämmelse med våra egna höga krav, men modellerna
skiljer sig på vissa detaljer:

SWG Highline är komplett lösning som ger dig oanade möjligheter.
Alla beslag från upphängning till låssystem och andra detaljer är av
högsta kvalitet. SWG Highline är inte bara en vik- eller blockvägg det är samtidig en arkitektonisk finish, som i hög grad bidrar till
upplevelsen av hela projektet.
SWG Design är där vi gör det omöjliga möjligt och ”skräddarsyr”
väggen efter dina önskemål. Här talar vi bl.a. om spännande
material såsom färger, design och funktion.

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.
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