Konstruktion som ger ljudreduktion upp till Rw  37dB

skjutglaspartier
För inomhusmiljöer
med höga krav
på ljudreduktion.

Med känsla för trä

Skjutglaspartier är ett bra alternativ till slagdörrar i kontor och
offentliga miljöer. De sparar

Stäng ute ljudet,
släpp in ljuset!

utrymme samtidigt som de ger
rumsbildningen rymd och karaktär. Våra skjutglaspartier kan
dessutom stänga ute ljud tack
vare hög ljudreduktion.
Enskildhet och arbetsro på ena
sidan. Öppenhet och elegans på
den andra.

TYST OCH PRAKTISKT.

Orrestas skjutglaspartier kan anpassas efter olika krav och
du kan välja mellan tre standardutföranden beroende på
hur hög ljudreduktion du vill ha. Välj mellan tunt lamellglas utan tätning, tunt lamellglas med enkel tätning eller
tjockt lamellglas med dubbla tätningar. Den sistnämnda
har ett uppmätt ljudvärde på Rw 37dB i laboratorietest.
Samtliga lamellglas har personsäkerhetsklass 1(B)1.
Skjutglaspartierna har flexibel beslagning och är som
standard försedda med ett draghandtag på ena sidan
och en infälld, avlång skjutskål på den andra. Du kan
även komplettera med smalprofillås Assa 311-35 (exkl.
cylinder).
VACKERT OCH FLEXIBELT.

Precis som Orrestas övriga produkter kännetecknas våra
skjutglaspartier av finstämda proportioner, vackra detaljer
och tydlig funktion. De bygger på lång erfarenhet av
glaspartitillverkning och en gedigen förståelse för hur trä
samspelar med glas. Det ger dig friheten att skapa unika
skjutglaspartier som smälter in med den övriga interiören.
Partierna levereras med stommar av furu med pålimningar
av massivt ädelträ i valfritt träslag eller målade i valfri
NCS-kulör. Du väljer själv antalet spröjsar och var de
placeras samt om du vill ha tröskelplatta eller inte.
STANDARDSTORLEKAR

Karmyttermått...............................M21 2100 x 2100 mm
........................................... (max M24 2400 x 2400 mm)
Min/max karmdjup....................................... 105/225 mm
.......................................................................................
Andra storlekar offereras på begäran.
Måttskiss i standardutförande.
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MED KÄNSLA FÖR TRÄ
Orresta Dörr är ett bolag inom Dalockoncernen. Vi kompletterar
Dalocs rationella dörrtillverkning med exklusiva, kundanpassade
trädörrar och glaspartier. Speciallösningar, där ögats och handens
känsla spelar stor roll, är vår styrka.
Som arkitekt ska du enkelt få hjälp att pröva vad som är möjligt
att tillverka och till vilken kostnad. Kontakta alltid arkitektsupport
021-31 00 40 så hjälper vi dig oavsett var i processen du är – allt från
funderingar till konkreta ritningsförslag.

Orresta Dörr AB, Snickerivägen 2, 725 96 Västerås.
021-31 00 40. Fax 021-31 00 59.
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