
Med en skillevægsløsning med integrerede persienner kan afskærmning og 
udsyn forenes. Persienneruder i glasvægge er velegnet til eksempelvis møde-
lokaler, hvor der er behov for afskærmning ud til gangarealer, da man ved et 
tryk på en fjernbetjening eller en app på telefonen kan styre hvorvidt persiennen 
skal gå op, ned eller vippes. Med en glasvæg fordeles det naturlige lysindfald fra 
rum til rum, og mødelokaler syner større og pladsen knapt så trængt. 

Persiennerne er enkle at styre, kan styres i hele grupper og har forskellige 
betjeningsmuligheder. Systemet kan skræddersys til kontorets behov. Persiennen 
er integreret i termoruden, så man undgår støv på persiennen. Således er inte-
grerede persienner vedligeholdelsesfri og dermed en fordel at anvende i byggeri 
hvor hygiejne er afgørende, f.eks. hospitaler. 

Termoruden kan opbygges på forskelligvis afhængig af hvilken lydreduktion der ønskes. Ved at vælge termoruder i 
glasvægge kan man opnå en lydreduktion på den samlede væg på hele 47 dB, når termorudens reduktion er på 51 dB, 
se nedenstående tabel.

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

**Væggens samlede beregnede værdi, forudsat korrekt montage
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Glastype Glastykkelse Glassets lydreduktion Rw, dB Væggens samlede lydreduktion Rw, dB

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

Termorude med SILENCE folie 38 mm 46 42*

Rosbjergvej, Brabrand



www.glassolutions.dk

Profiler

Aluminiumsprofilerne fås i 52 mm bredde og både som klikprofiler og u-skinner 
til loft. Som standard kan profilerne vælges i enten eloxeret eller matsort.

De leveres i 6 meters længde. Profilerne er enkle at montere grundet den åbne 
klikprofil, som er særlig anvendelig i bund og langs væggene. For bedre lydiso-
lering anbefales det at anvende GS 2 mm skumtape under profilerne langs gulv, 
væg og loft.

Hængsler, låsekasse og greb

Glasvægge og –døre standarddesigns er eloxeret eller matsort, der passer til 
karmene. Maksimal vægt ved to hængsler på glasdørene er 55 kg. 

Døre

Vi kan både tilbyde glas- og trædøre til glasvæggene med termoruder. 

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. 
 

U-skinne og klikprofil 52 mm
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