
New Yorker skillevægge har for alvor gjort sit indtog og ses mere end 
nogensinde før i erhvervsbyggeri. Med en new yorker væg kan rum inddeles 
på en stilfuld måde, uden at optage samme mængde plads som en gipsvæg 
ville gøre. Lad mødelokalet blive en elegant del af indretningen på kontoret.
   
Med GLASSOLUTIONS’ New Yorker glasvægge og -døre har du mulighed for at 
skræddersy den løsning der matcher jeres behov. Vi kan imødese krav til lyd 
eller afskærmning, samt ønsker til det visuelle udtryk, da profilerne blot efter-
monteres på glasset. Altså kan du skræddersy din glasvæg og samtidig opnå 
det rå og stilfulde look.

Løsningen kan også monteres på eksisterende glasvægge.  

• Enkel montage
• Fleksibilitet
• Kan monteres på  

eksisterende løsning
• Let og elegant design

www.glassolutions.dk

Rosbjergvej, Brabrand
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New Yorker glasvægge

New Yorker glasvægge kan både leveres med 10 og 12 mm hærdet glas, og kan også leveres som lydvægge, både 
med 66,2 silence glas og i termoruder med meget høj lydreduktion, se tabel. 

*Væggens samlede målte Rw værdi, Delta Test Report, april 2016

**Væggens samlede beregnede værdi, forudsat korrekt montage

Endvidere er det muligt at integrere persienner i vægge med termoruder. 

Væggene leveres med alt tilbehør, incl. fladprofiler som skal påmonteres på stedet. For yderligere information se data-
bladet: Integrerede persienner. 

• Profiler
• 25/52 mm u-skinne (matsort)
• 25/52 mm klik-profil (matsort)
• 30 mm fladprofil (matsort)
• Leveres med sort skubgummi 

New Yorker glasdør

Glasdøre leveres som standard i hærdet glas. De leveres komplet med påklistrede 
profiler samt skinner langs kanterne. Hængsler, låsekasse og greb medfølger. 

• Specifikationer
• Fås med matsorte profiler
• Standard dør: M9 (890x2082.5 mm) med 8 felter pr. dør

U-skinne og klikprofil 25 mm

www.glassolutions.dk

Projektering

Vores interiørafdeling består af glaseksperter med erfaring inden for projekt- og komplekse specialløsninger. Vi er et 
projektorienteret team som varetager store som små projekter. Udgangspunktet for at løse netop din udfordring bunder 
i mange års erfaring inden for glasbranchen.

Se detaljer på vores forskellige vægløsninger her: www.glassolutions.dk/da/glassolutions-interioer

Ved spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat i os via interior@glassolutions.dk eller per telefon 87 23 15 10.

Glastype Glastykkelse Glassets lydreduktion Rw, dB Væggens samlede lydreduktion Rw, dB

SECURIT 10 mm 35 32* 

SECURIT 12 mm 36 33**

STADIP SILENCE 12,76 mm 39 37*

Termorude med SILENCE folie 40,76 mm 44 40**

Termorude med SILENCE folie 38 mm 46 42*

Termorude med SILENCE folie 42,76 mm 51 47**
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