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Låsning
Væggen leveres som standard med cremo-
nelås. Der kan tilvælges nøgle- eller cylinder-
lås. (ASSA)

Manøvrering
Væggen åbnes og lukkes manuelt. Pane-
lerne låses i lukket stilling fra én side med en 
cremonenøgle i hvert andet panel. 

Montering
Hver ordre produceres på basis af de mod-
tagne måloplysninger. Monteringen udføres 
normalt af en lokal, erfaren tømrer eller om 
ønsket af en autoriseret montør fra Saxi 
Vägg AB. Monteringsanvisning medfølger.

Projektering
Vi udarbejder arbejdsdokumenter med be-
skrivelse af udførelse og konstruktion. 

Garanti 
2 år for materiale- og monteringsfejl på in-
stallationer, Saxi har foretaget. (Rejseudgif-
ter, tilgængelighed, stilladser og andre hjæl-
pemidler i forbindelse med garantiarbejdet 
indgår ikke)

Generel beskrivelse
Varioplan S er en serie sidegående folde-
vægge til hurtig og fleksibel opdeling af loka-
ler. Der kan fås tre forskellige modeller med 
varierende lydegenskaber. Fra den enkle 
VP20 til den kraftigste VP40S med slæbe-
liste. Udførelse og overflade kan tilpasses 
efter kundens ønske. 

Konstruktion
Varioplan S er bygget op af plane sektioner. 
Hver sektion har kantprofiler af naturligt el-
okseret aluminium med tætningslister. Sek-
tionsbredden er 600 til 1000 mm som stan-
dard. Varioplan S er tætning med gulv og 
loft med slæbeliste (ikke VP20). Væggen er 
loftshængt og centrisk frithængende. Loft-
skinnen er fast med justerbare beslag. Væg-
gen leveres med enkelt- eller dobbeltfløjede 
hængsler. Gulvstyring er ikke nødvendig.

Overflade
Varioplan S kan fås i forskellige farve- og ma-
terialekombinationer. Panelerne kan beklæ-
des med enten finér i ædeltræ eller valgfrit 
laminat. Som standard leveres væggen med 
hvid melamin-laminat. 

Varioplan S

Anvendelse   

Bredde (B) 2,0 - 20,0 m 
Højde (H) 1,0 - 4,0 m 
Bredde karm (k1) 75 mm 
Bredde karm (k2)  75 mm 
Højde loftsprofil (k3) 110 mm 
Bredde væg (k4) 80 mm 
Dør Tilvalg 
Vindue Tilvalg 
Kappe mod loft Tilvalg 
Ophængning  Centrisk frithængende 
Parkering Centrisk ved væg 
Manøvrering  Manuel 

Vægt   

VP20 20 kg / m²  
VP30S 25 kg / m²  
VP40S 35 kg / m² 

Lydisolering  Feltværdi R'w

VP20 Ikke målt  
VP30S  30 dB 
VP40S  35 dB 

* = Indfæstningsdrager (indgår ikke) 


