Varioplan S

Låsning

Tillämpning 		

Varioplan S är en serie sidogående vikväggar
för snabb och flexibel uppdelning av lokaler.
Det finns tre olika modeller med varierande
ljudegenskaper. Från den enklare VP20 till
den kraftigaste VP40S med släplist. Utförande och ytskikt går att anpassa efter kundens
önskemål.

Väggen levereras som standard med spanjolettlås. Som tillval kan fås nyckel- eller cylinderlås. (ASSA)

Bredd (B)

2.0 - 20.0 m

Höjd (H)

1.0 - 4.0 m

Bredd karm (k1)

75 mm

Konstruktion
Varioplan S är uppbyggd av plana sektioner.
Varje sektion har kantprofiler av natureloxerad aluminium med tätningslister. Sektionsbredden är 600 till 1000 mm som standard.
Varioplan S är tätad mot golv och tak med
släplist (ej VP20). Väggen är takhängd och
centriskt frihängande. Takskenan är fast
med justerbara beslag. Väggen levereras
med enkel- eller dubbelflygliga gångjärn.
Golvstyrning erfordras ej.

Manövrering

Bredd karm (k2)

75 mm

Höjd takprofil (k3)

110 mm

Väggen öppnas och stängs manuellt. Panelerna låses i stängt läge från en sida med en
spanjolettnyckel i varannan panel.

Bredd vägg (k4)

80 mm

Dörr

Tillval

Montering
Varje order tillverkas efter erhållna måttuppgifter. Monteringen utföres normalt av en van
snickare på plats eller om så önskas en auktoriserad montör från Saxi Vägg AB. Monteringsanvisning medföljer.
Projektering
Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning.

Yta

Garanti

Varioplan S kan erhållas med olika färg- och
materialkombinationer. Panelerna kan kläs
med antingen fanér i ädelträ eller valfritt laminat. Som standard levereras väggen med ett
vitt melamin-laminat.

2 år för materialfel och monteringsfel, på av
Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet,
ställningar och andra hjälpmedel för garanitarbeten ingår ej).
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Fönster

Tillval

Inklädnad mot tak

Tillval

Hängning

Centriskt frihängande

Parkering

Centriskt vid vägg

Manövrering

Manuell

Vikt
VP20

20 kg / m²

VP30S

25 kg / m²

VP40S

35 kg / m²

Ljudreduktion

Fältvärde R'w

VP20

Ej uppmätt

VP30S

30 dB

VP40S

35 dB

* = Infästningsregel (ingår ej)
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Allmän beskrivning

