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Glasade
träpartier
med brandklass och ljudreduktion

Säkra dörrar

Tysta och
inbjudande rum
i rummet.
Att inreda med glasade träpartier ger både karaktär och funktion,
öppenhet och avskildhet. Våra träpartier ger känslan av en lugn,
upplyst skogsglänta på t ex kontor eller i offentlig miljö, samtidigt
som de skyddar mot ljud och brand. Det ger dig designmöjligheter att
skapa rymd och trygghet i både befintliga samt nya inomhusmiljöer.
Dalocs glasade träpartier finns i standardformat som svarar mot
de flesta behov och kan enkelt kombineras med våra trädörrar eller
som systemväggar.
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Storlekar och mått.

limningar av massivt ädelträ som t ex ek.

Träpartierna tillverkas i ett antal standard-

Sådana partier specialtillverkas av Orresta

storlekar. Andra storlekar offereras på

Dörr med Dalocs klassade grundkonstruk-

begäran.

tion som bas. Standardpartierna målas
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Standardstorlekar
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i vårt unika måleri med vattenburen,
miljövänlig färg. Karmarna är borrade för
infästning mot annat parti, dörrkarm eller
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Spröjsvarianter.

14 × 3 M
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Spröjsutförande för träparti med vertikala

9×3 M

Horisontella spröjsvarianter

vägg.

*höjd inkl sockel

spröjs: 2 × 45 mm fyrkantsprofil, 45 mm

45

45 mm fyrkantsprofil

fyrkantsprofil och 60 mm fyrkantsprofil.

Klassningar.
Träpartiernas konstruktion är provad
och typgodkänd i brandklass EI30 med
ljudreduktion Rw 25, 30 respektive 35dB
beroende på vilket glas du väljer. Glasen
är personsäkerhetsglas i klass 1(B)1, 1(C)1
och 2(B)2 enligt EN 12600.

Max 1 spröjs med lika delning. Spröjsutförande för träparti med horisontella spröjs:
45 mm fyrkantsprofil, 60 mm fyrkantsprofil och 60 mm fasad profil. Max 3 spröjs
med variabel höjd.

Installationsstolpe.
Personsäkerhet

Installationsstolpe (El 30) finns som tillval.

Glastjocklek
mm

Brand

6

-

Rw 25 dB

1(C)1

djup som karmar och partier.

6,76

-

Rw 30 dB

1(B)1

Standardbredder är 100, 135, 150, 200,

10,76

-

Rw 35 dB

1(B)1

250 och 300 mm.

17,3

EI30

Rw 35 dB

2(B)2

Ljud

Den levereras målad och finns i samma

60

60 mm fyrkantsprofil

Erfaren och engagerad rådgivning.
Konstruktion och ytor.

Hos Daloc kan du räkna med snabb och

Träpartierna tillverkas som standard i

kompetent rådgivning. Vi ställer de rätta

furu med karmdjup 92 mm, 118 mm och

frågorna och ser till att du får rätt träparti

145 mm. De levereras målade i någon av

på rätt plats och att de klassningskrav som

våra standardkulörer eller valfri NCS-kulör.

ställs uppfylls. Både funktionellt och

Om du vill kan du få träpartier med på-

estetiskt.

TP H2 × 45

TP H2 × 45 1

TP H2 × 60 1

TP H3 × 45

60

60 mm fasad profil

TP Sidoljus

TP Överljus

TP Sido- och överljus

Dalocs träpartier kan levereras i flera standardfärger eller valfri NCS-kulör.

45
45

Träpartierna kan levereras med brandklass
EI30 och ljudreduktion upp till Rw 35 dB.

Träpartier med höjd 21M förses som
standard med sockel (45 mm) för golvlist.

Pålimningar av massivt ädelträ skyddar
konstruktionen i miljöer med hårt slitage.

Specialritade
träpartier.
Utöver våra klassade
standardpartier erbjuder
Daloc, via koncernbolaget
Orresta Dörr, specialritade
träpartier och exklusiva
trädörrar utifrån arkitektens
önskemål. Ett exempel är
dörrar med dold karm som
ger dörren ett diskret
uttryck i en slät och elegant
vägg. Orresta tillverkar
partier och dörrar i valfria
format och karmdjup i
ädelträ.
Läs mer på:
www.orrestadorr.se eller
ring 021-31 00 40.

Ett glasat träparti är som en insprängd sommaräng i
interiören där skogens karaktär och kraft är lika tydlig
som tillbakadragen. Inredningen blir luftig och ljus
samtidigt som störande ljud stängs ute. Med det
kraftigaste standardglaset kan även brandklass uppnås.
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Välkommen till Daloc
Daloc-koncernen består av flera bolag vars produkter och tjänster
kompletterar varandra. Verksamheten består av utveckling, tillverkning och försäljning av dörrar i stål samt trä.
Vi är en väletablerad och toppmodern industrikoncern med
anor från tidigt 1940-tal. Under moderbolaget Daloc Futura AB
ligger Daloc AB, Daloc Norge AS, Daloc Danmark A/S, Daloc Trädörrar AB, Orresta Dörr AB och Secor AB som är franchisegivare till
Secorkedjan.
Secorkedjan är Dalocs svenska sälj- och montageorganisation för
utbytesmarknaden i flerbostadshus. Tillverkningen sker i Sverige i våra
moderna fabriker. Dörrarna säljs via våra återförsäljare och egna försäljningskontor i Norden och etablerade kanaler i övriga Europa.
För ytterligare information
gå gärna in på vår hemsida www.daloc.se.

EN FRÅGA OM KLASS
Alla dörrar och portar från Daloc provas, certifieras och tillverkas
i Sverige. De är klassningsskyltade, typgodkända och uppfyller
lagar, regler och gällande standarder.

Daloc AB, Box 43, S-545 21 Töreboda, Sweden.
Tel +46 506 190 00.
Fax +46 506 19119.
daloc@daloc.se
www.daloc.se

