SWG920 glasblockvägg
Denna glasblockvägg består helt av glaselement helt utan vertikala
metall- eller träprofiler, vilket gör den till en mycket stilren och
elegant lösning, där det visuella från rum till rum är i avgörande.
SWG 920 levereras i 10 eller 12 mm härdat glas. De enskilda
elementen är upphängda med multifunktionella hjul – därmed kan
hela eller delar av glasväggen köras iväg och parkeras på ett diskret
sidospår utanför huvudskenan. Elementerna är dessutom låsbara,
vilket också gör SWG920 lämplig till skyltfönster.
SWG 920 kan byggas med både enkel-och dubbeldörr i elementerna
och glas med antingen folie, screentryck eller blästrad yta för att
reducera insyn. Redigerat foto eller liknande (typ impress) kan
appliseras i glaset.

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 920 har just ingen ljudisolering, men är primärt en fysisk
rumsavskiljare. Allt glas är härdat eller lamineret beroende på de
ställda säkerhetskrav.
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System
SWG 920 levereras med 2 hjul i varje element. Varje element är
låsbart. De liggande profilerna är som standard natureloxerade,
men kan också levereras pulverlackerade i RAL-färger eller rostfri
eloxerad efter eget val. SWG 920 kan göras extra tät med
borsttätning i topp och botten samt magnettätning mellan
elementerna.

SWG920 specifikationer
Elementtjocklek:
10-12 mm

Optimal elementbredd:
1100 mm - 1250 mm

Max höjd:
3600 mm

Vikt pr. m²:
Beroende på glastyp
ca. 30 kg

Brandtestad:
Ingen

Laboratoriemätt ljudisolering:
Ingen

SWG920 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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