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KOMPLET LØSNING, SOM ER HURTIG OG ENKEL AT MONTERE
I ET INDIVIDUELT DESIGN OG MED MANGE FUNKTIONER



Glas
Glas giver åbenhed og lys og kan samtidig holde lyden 
ude. Det er også muligt at vælge specialglas løsninger, så 
rummene får det helt rigtige design. 
Vælg mellem følgende glas:

•	 10-12 mm hærdet glas (klart eller satineret)
       EN12150

•	 STADIP SILENCE® , EN14449
•	 Termorude med SILENCE® folie, 36-38 mm, 

EN1279

•	 TEXGLASS®, PICTUREit®, PRIVA-LITE®, STADIP 
COLOR®, CLIMAPLUS SCREEN® eller andre 
typer specialglas

Lyd
Glas giver en æstetisk flot løsning, men kan samtidig også 
anvendes, hvor det er vigtigt med lydisolation.
Se tabellen for lydisolering nederst på siden.

Profiler
Aluminiumsprofilerne til GLASSOLUTIONS vægløsninger 
fås både i 25, 30 og 52 mm bredde, og både som klikprofiler 
og u-skinner til loft. Profilerne fås som standard i eloxeret, 
men kan også mod tillæg leveres i standard RAL farver. De 
leveres i 6 meters længde.

Profilerne er enkle at montere grundet den åbne klikprofil, 
som er særlig anvendelig i bund og langs væggene. 

Glastype Glastykkelse Vægt kg/m2 Profiler Lydreduktion RW, dB

Glas* Glasdøre** Glasvægge*** Glasdør sammen 
med vægge****

SECURIT® 10 mm 25 kg 25 mm 35 32 32 31

SECURIT® 12 mm 30 kg 25 mm 36 33

SECURIT STADIP SILENCE® 10,76 mm 25 kg 25 mm 38 35

SECURIT STADIP SILENCE® 12,76 mm 30 kg 25 mm 39 37 37 36

STADIP SILENCE® 12,76 mm 30 kg 25 mm 39 37

STADIP SILENCE® 88.2 16,76 mm 40 kg 30 mm 41 38

Termorude med SILENCE® folie 36 mm 40 kg 52 mm 44 40

Termorude med SILENCE® folie 38 mm 45 kg 52 mm 46 42 42

For bedre lydisolering anbefales at anvende GS 2 mm 
skumtape under profilerne.

Karme
GLASSOLUTIONS karme er enkle at montere og giver et 
flot slankt og stilrent look. Karmene fås til både glas- og 
trædøre.
•	 Højde:     2.082,5 mm
•	 Bredde:  - M8 (790mm) 
  - M9 (890mm) 
  - M10 (990mm)
•	 Kan leveres både med og uden overglas.
•	 Karmprofilerne leveres med forborede huller og 

rivkle, så hængsler og låsekasse er hurtige at mon-
tere.

•	 Karmene bliver leveret på mål, skåret i smig.
•	 For yderligere information se Glasdøre by GLAS-

SOLUTIONS.

Hængsler, låsekasse og greb
Designet i et enkelt og stilrent udtryk i eloxeret overflade, 
som passer perfekt til karmene.

Tilbehør
•	 Til de løsninger, der med fordel kan monteres med 

skubgummi, vil dette medfølge.
•	 Tætningsbånd til dørerne leveres med løsningen, 

samt 3 mm klart glasbånd for enkel montage.
•	 2 mm skumtape til montage under profilerne kan 

leveres for at øge lydtætheden.
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* Glassets RW værdi, lydreduktion laboratoriemålt værdi.  *** Beregnede værdier, forudsat korrekt montage. 
** Løsningens RW værdi, Delta Test Report, april 2016.  **** Løsningens samlede RW værdi, Delta test report. Mål for løsning: 10 m2 glasvægge med dør og overglas.


