Varioplan S

Generelt

Lås

Tilpassing 		

Varioplan S er en serie av sidegående foldevegger for en rask og fleksibel oppdeling
av lokaler. Det finnes tre forskjellige modeller med varierende lydegenskaper. Fra den
enklere VP20 til den kraftigste VP40S med
slepelist. Modellen og overflaten kan tilpasses etter kundens behov.

Veggen leveres som standard med spanjolettlås. Som tilvalg fås også nøkkel- eller sylinderlås. (ASSA)

Bredde (B)

2,0–20,0 m

Høyde (H)

1,0–4,0 m

Bredde karm (k1)

75 mm

Konstruksjon
Varioplan S består av flate seksjoner. Hver
seksjon har kantprofiler at natureloksert aluminium med tetningslister. Seksjonsbredden
er 600 til 1000 mm som standard. Varioplan
S er tettet mot gulv og tak med slepelist
(ikke VP20). Veggen er takhengt og sentrisk
fritthengende. Takskinnen er festet med justerbare beslag. Veggen leveres med enkeleller dobbeltbladet gangjern. Gulvstyring er
ikke noe krav.

Styring

Bredde karm (k2)

75 mm

Høyde takprofil (k3)

110 mm

Veggen åpnes og lukkes manuelt. Panelene
låses i lukket stilling fra én side med en spanjolettnøkkel i annethvert panel.

Bredde vegg (k4)

80 mm

Montering
Hver bestilling produseres etter mål fra kunden. Monteren utføres vanligvis av en erfaren snekker på stedet – eller av en autorisert
montør fra Saxi Vägg AB dersom kunden
ønsker det. Monteringsanvisning følger med.
Prosjektering
Vi oppretter arbeidshandlinger med uførelses- og konstruksjonsbeskrivelse.

Areal

Garanti

Varioplan S fås i forskjellige farge- og materialkombinasjoner. Panelene kan kles i enten finer i edeltre eller valgfritt laminat. Som
standard leveres veggen med et hvitt melaminlaminat.

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg
utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid
inngår ikke.)
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Åkerivägen 3

Tlf.: +46(0)302 22990

E-post: info@saxi.se

SE 443 61 Stenkullen, Sverige

Faks: +46(0)302 22419

Internett: www.saxi.se

Dør

Tilbehør

Vindu

Tilbehør

Fôring mot tak

Tilbehør

Hengning

Sentrisk fritthengende

Parkering

Sentrisk ved vegg

Styring

Manuell

Vekt
VP20

20 kg / m²

VP30S

25 kg / m²

VP40S

35 kg / m²

Lydreduksjon

Feltverdi R'w

VP20

Ikke målt

VP30S

30 dB

VP40S

35 dB

* = Monteringspanel (inngår ikke i prisen)

