Varioplan TE

Generelt

Lås

Tilpassing 		

Varioplan TE er en serie lufttettede elementvegger med topunktsoppheng. Modellene
er utviklet for å muliggjøre alternative parkeringer i åpen stilling, samt for å gi maksimal
lydreduksjon. Veggen egner seg i miljøer som
stiller strenge krav til lydnivå og overflate.

Veggen leveres som standard med spanjolettlås. Som tilvalg fås også nøkkel- eller sylinderlås. (ASSA)

Bredde (B)

2,0–20,0 m

Høyde (H)

1,0–4,0 m

Bredde karm (k1)

141 mm

Bredde karm (k2)

100 mm

Høyde takprofil (k3)

184 mm

Bredde veggpanel (k4)

112 mm

Bredde takprofil (k5)

295 mm

Dør / Vindu

Tilbehør / Tilbehør

Fôring mot tak

Tilbehør

Hengning

Sentrisk fritthengende

Parkering

Sentrisk ved vegg

Styring

Manuell

Konstruksjon
Varioplan TE består av løse elementer. Hvert
element har kantprofiler at natureloksert aluminium med tetningslister. Seksjonsbredden
er 600 til 1000 mm som standard. Lydtettingen skjer automatisk med et selvregulerende
trykkluftsystem som medfører friksjonsfri
styring og vedlikeholdsfrie tetninger. Veggen har topunktsoppheng. Elementene kan
parkeres der det måtte passe. Gulvstyring er
ikke noe krav.
Areal
Varioplan TE fås i forskjellige farge- og materialkombinasjoner. Panelene kan kles i enten finer i edeltre eller valgfritt laminat. Som
standard leveres veggen med et hvitt melaminlaminat.

Styring
Veggen åpnes og lukkes manuelt. Panelene
låses i lukket stilling fra én side med en spanjolettnøkkel i annethvert panel. Deretter aktiveres trykktettingen med nøkkelen i karmlåsen.
Montering
Hver bestilling produseres etter mål fra kunden. Monteringen utføres alltid med minst én
spesialutdannet montør fra Saxi Vägg AB,
men ved hjelp av personalet på stedet.
Prosjektering
Vi oppretter arbeidshandlinger med uførelses- og konstruksjonsbeskrivelse.
Garanti
2 år for material- og monteringsfeil på anlegg
utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid
inngår ikke.)

Vekt
VP30TE

35 kg / m²

VP40TE

35 kg / m²

VP48TE

45 kg / m²

VP52TE

50 kg / m²

Lydreduksjon

Feltverdi R'w

VP30TE

35 dB

VP40TE

40 dB

VP48TE

45 dB

VP52TE

41-42 dB

* = Monteringspanel (inngår ikke i prisen)
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