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Låsning

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

Betjening

Væggen åbnes og lukkes manuelt. Panelerne 
låses i lukket stilling fra én side med en cre-
monenøgle i hvert andet panel, derefter akti-
veres tryktætningen med nøglen i karmlåsen. 

Montering

Hver ordre produceres på basis af de mod-
tagne måloplysninger. Monteringen udføres al-
tid med mindst én specialuddannet montør fra 
Saxi Vägg AB, med hjælp af lokalt personale. 

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 T er en serie sidegående og luft-
tætnede foldevægge, som er velegnede, 
hvor der stilles ekstra krav til lydmiljøet. Vo-
res patenterede trykluftsystem er unikt på 
markedet og giver en meget let håndtering 
samt en høj grad af lydisolering.

Konstruktion

Varioplan T 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. Lydisoleringen sker automatisk med 
et selvregulerende trykluftsystem, som giver 
en friktionsfri Betjening og slidfrie tætninger. 
Væggen leveres med hængsler, enkelt- el-
ler dobbeltfløjede. Væggen er loftshængt og 
centrisk frithængende; gulvstyring er ikke 
nødvendig. 

Overflade

Varioplan T 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 T Semi Automat

Anvendelse   

Bredde (B) 2,0 - 20,0 m 
Højde (H) 1,0 - 4,0 m 
Bredde karm (k1) 141 mm 
Bredde karm (k2)  100 mm 
Højde loftsprofil (k3) 184 mm 
Bredde vægpanel (k4) 112 mm 
Bredde loftsprofil (k5) 295 mm 
Dør Tilvalg 
Vindue Tilvalg 
Kappe mod loft Tilvalg 
Ophængning  Centrisk frithængende 
Parkering Centrisk ved væg 
Betjening  Manuel 

Vægt   

VP30T 35 kg / m²  
VP40T 35 kg / m²  
VP48T 40 kg / m² 
VP50T 45 kg / m² 

Lydisolering  Feltværdi R'w

VP30T 35 dB  
VP40T  40 dB 
VP48T  41-42 dB 
VP50T  44 dB 
* = Indfæstningsdrager (indgår ikke) 


