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Glasade
stålpartier
Stilrena och säkra rumslösningar

Säkra dörrar

Glas och stål
i perfekt harmoni
Glaset har fascinerat människan i
tusentals år. Kanske för att det skapar
en känsla av rymd. Kanske för att det
släpper igenom ljuset och tillåter
kontakt på samma gång som det
omsluter och stänger ute.

Dalocs glaspartier är det perfekta hjälpmedlet när du
vill skapa individuella och spännande rumslösningar
eller tillföra intressanta detaljer i en miljö. Partierna kan
forma ljusa trivsamma rum i rummet eller dela av olika
verksamheter på en arbetsplats utan att dessa förlorar
kontakten med varandra.
Vår mer än 70-åriga erfarenhet av dörrtillverkning
med inriktning säkerhet, brandskydd och ljudisolering
ligger till grund för vidareutvecklingen av stålpartierna.
Partierna är uppbyggda av slanka stålprofiler. De är
utformade för att klara höga belastningar och krav
på brand- och inbrottsskydd. Glasen anpassas till
kravbilden för partierna så att optimalt resultat nås vad
gäller kostnad och skyddsnivå.
Våra specialister är alltid uppdaterade på aktuella
regler och kan guida dig till rätt glasparti. En diskussion
med oss kan många gånger resultera i en unik lösning
för det aktuella projektet. Utnyttja vår kompetens för
bästa effekt och största kostnadseffektivitet.
Ju tidigare, desto bättre.

ANVÄNDNING
In- och utvändiga glaspartier och dörrar
för t ex institutioner, sjukhus, idrottsanläggningar och skolor. Partierna finns även
i utförande som entré till flerbostadshus,
kontor, butiker m m.

KLASSNING
Upp till EI 120
Sa, Sm
Upp till SS-EN 1627 RC3
Upp till SS-EN 1522 FB7NS

Brand- och inbrottsskydd går att kombinera.

KONSTRUKTION
Glaspartierna består av glas monterade
i ramar av rullformade profiler i kolstål
eller i rostfritt stål. De levereras i klassade
utföranden för inom- eller utomhusbruk.
I vissa fall är klassning inte möjlig då t ex
val av låssystem avviker från godkänt
utförande.
Partierna förses med olika typer av glas,
fyllningar och beslagning beroende på
aktuella krav och behov. Systemets flexibilitet gör att partierna helt kan utformas
enligt specifika önskemål med exempelvis
bågar, över- och sido ljus i rundade utföranden. Glas- och stålpartier för utomhusbruk levereras med isolerglas och utförande med bruten köldbrygga som ger

U-värde på ca 2 W/m²K. För utomhusbruk
rekommenderas rostfria profiler.

MÅLNING OCH YTSKICK
Partierna våtlackeras, i valfria kulörer
enligt RAL eller NCS, som standard för
inomhusbruk i korrosivitetsklass C1 enligt
EN ISO 12944-2. De kan på begäran målas
i korrosivitetsklass C3. Rostfria partier
levereras borstade eller målade.

TRÖSKLAR
Dörrarna förses med tröskel i rostfritt
utförande utifrån objektets krav. (Se
tröskelexempel)

BESLAGNING
Dörrpartierna förses med godkända
modul- eller smalprofillås för gällande
klassning och funktion. Behören levereras
som standard monterade från fabrik. Vissa
behör som t ex dörrstängare levereras
separat för montage efter installationen
för att minska risken för transport- och
hanteringsskador. Dörrpartierna kan
förses med dörrautomatik eller annan
omfattande beslagning för ställda krav på
funktion och med bibehållen klassning.

LJUD
Stålpartiets ljudisolering är en funktion
av bl a valt glas, profiltyp och design. Vid
exempelvis 35 dB glas och 20 procent stål
blir dämpningen 35 dB.

LUFT- OCH REGNTÄTHET
Vid fasadpartier används allt som oftast
profilsystem SP56500. Detta är testat enl
SP rapport P705559.
Lufttäthet upp till klass 4 enligt SS-EN
12210.
Regntäthet upp till klass 3A resp 6B
enligt SS-EN 12208.
Säkerhet mot vindlast upp till klass 3
enligt SS-EN 12211.

Utförande – exempel

MP-1-O

MP-S1-O

20 m

MP-S1S-O

32 m

20 m

20 m

21 m

26 m

21 m

22 m
10 m

MP-S2

MP-S2S

26 m

32 m
20 m

MP-2-O

Trösklar

24 m

MP-S2-O

20 m

20 m

24 m

24 m

24 m

21 m

25 m

10 m

MP-2

24 m

16 m
10 m

MP-S1S

20 m

MP-S1

21 m

21 m

21 m
MP-1

20 m

22 m
10 m

10 m

20 m

16 m

10 m

MP-S2S-O

Vägginfästning

Daloc standard
Daloc
Dalocstandard
standard

Utan tröskel
Utan
Utantröskel
tröskel

Anslagströskel
Anslagströskel
Anslagströskel

Tröskelplatta + släplist
Tröskelplatta
Tröskelplatta++släplist
släplist

Traditionell infästning
Traditionell
Traditionellinfästning
infästning

Tröskelplatta
+ automatisk
tätningströskel
Tröskelplatta
Tröskelplatta
++automatisk
automatisktätningströskel
tätningströskel

Automatisk tätningströskel
Automatisk
Automatisktätningströskel
tätningströskel

Släplist
Släplist
Släplist

Nærum Amtsgymnasium, Köpenhamn.

1604

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 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 59, 464 22 Mellerud.
Tel 0530-494 10. Fax 0530-494 19.
daloc@daloc.se
www.daloc.se

