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Glaspartier
i tRÄ

SLÄPP IN LJUSET!
Med våra glaspartier får du med dig ljuset in i rummet vi producerar alla våra glaspartier efter önskade mått.
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LJUSA
MÖJLIGHETER
Med SWEDOOR som din professionella dörrpartner, får du ett brett sortiment när det gäller glaspartier.
Våra glaspartier öppnar nya ljusa möjligheter. Glaspartierna kan stå för
sig själva eller kombineras med matchande dörrar, som skapar kompletta
vägg- och rumlösningar.

OÄNDLIGA MÖJLIGHETER
Glaspartier erbjuds i samma
material som våra dörrar. Här
exempelvis i ek.
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DESIGN
Glaspartierna kan levereras med eller utan mittposter, och erbjuds med
en rad olika glastyper
och fyllningar.
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BRAND OCH LJUD
Vi kan leverera våra glaspartier med
både brandklass och ljudreduktion.

Brand- OCH LJUDKLASSIFIKATION
Oavett vilken typ av projekt eller konstruktion har vi en skräddarsydd lösning och hjälper till med råd och vägledning genom hela
processen.
Glaspartierna kan levereras i brandklasser EW30/E30, EW60/E60,
EI30, EI60 samt med ljudreduktion med glas i Rw-värden, kan ses
på nästa sida.
Med våra glaspartier har du möjligheten att anpassa partierna till
den storlek du behöver. Du bestämmer om partiet ska vara målat,
fanérat eller av massivt hårdträ och det mått du önskar.
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SMARTA LÖSNINGAR
Oavsett om rummet är stort eller litet spelar ljuset en stor roll. Med glaspartier från Swedoor kan du skapa det rum du önskar dig. Ljuset gör
kontoret vänligt och välkomnande och skapar en trevlig känsla.
Om rummet behöver ljuddämpning eller brandskydd har vi en lösning som
kan skapa ett behagligt rum med ljuset som medspelare.

Swedoors träkarmar och glaspartier
är snyggt integrerade.
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Fakta om TRÄGLASPARTIER
egenskaper
Beroende på byggnadskrav har vi möjlighet att
leverera godkända, brandklassificerade glaspartier.
Vi har också möjlighet att leverera partier med
ljudisolerande glas, eller en kombination av dessa
egenskaper. I vissa sammanhang finns även behov
av icke genomsiktligt glas.
färger och material
Glaspartierna kan levereras i ett brett urval av
ytmaterial. Målade glaspartier kan levereras i NCSoch RAL-kulörer efter önskemål. Det går även att
få glaspartierna levererade helt obehandlade, samt
i fanér eller massivt ädelträ.

ljudvärde mellan Rw 33-Rw 43dB i våra glaspartier
(se tabellen nedan). Finns behov av andra glas kan
även detta levereras.
Karmdimension
För oklassade glaspartier är karmdimensionen 68250 mm. För brandklassade glaspartier är karmdimensionen 93-250 mm.
MER information
För detaljerade tekniska specifikationer hänvisar
vi till Mått & Fakta. Du hittar Mått & Fakta på vår
hemsida, www.swedoor.se

LJUDREDUCERANDE glas
Glas finns med många olika ljudreducerande
egenskaper, som standard erbjuder vi glas med

KLASSIFIKATION

GLASETS Rw-VÄRDE

GLASTYP

Oklassat

Rw 33dB

6 mm härdat glas

Oklassat

Rw 35dB

10,76 mm lamellglas

Oklassat

Rw 38dB

10,76 mm ljudlamellglas

Oklassat

Rw 40dB

14,76 mm ljudlamellglas

Oklassat

Rw 43dB

34,38 mm ljudisolerglas

E30/EW30

Rw 37dB

11 mm Contraflam Door Light

EI30

Rw 38dB

16 mm Contraflam

E60/EW60

Rw 37dB

11 mm Contraflam Door Light

EI60

Rw 41dB

24 mm Contraflam
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Se fler kvalitetsdörrar och bli inspirerad på www.swedoor.se
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Hos Swedoor är utveckling och förbättring av produkterna en del av vår affärsstrategi
och livsfilosofi. Det är givetvis en dynamisk process, där vi löpande utmanar både
oss själva och inte minst våra produkter. Våra dörrar produktutvecklas fortlöpande
och vi förbehåller oss därför rätten till konstruktionsändringar på de produkter, som
JELD-WEN Sverige AB
Box 211
561 23 HUSKVARNA
www.swedoor.se

presenteras i denna folder.
Dörrarna upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning,
av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.

