
DEKO FG2 
Fuldglasvæg med høj lydreduktion

Udnyttelse af det naturlige lys for at skabe de bedst mulige arbejds
forhold er i dag stadig højt prioriteret i indretninger. Men det er ikke 
kun lys, som giver gode arbejdsforhold. Minimering af støj er ifølge 
undersøgelser også en vigtig faktor for arbejdsglæden og i sidste 
ende for virksomhedens bundlinje.

DEKO FG2 fuldglasvæggen har samme kendetegn som DEKO FG 
fuldglasvæggen – samme minimalistiske design, look og fleksibilitet 
– men 2 lag glas giver væggen en meget højere lydreduktion.

DEKO FG2 kan nemt sammenbygges med vores andre glas og 
massivvægge, så det er muligt at skabe præcis den indretning, som 
brugerne ønsker, uanset kravene til design og lydreduktion.

Et gennemprøvet koncept
Konceptet bag DEKO FG2 glasvæggen er det samme, som kendes 
fra DEKO FG. Minimalistisk designede aluminiumprofiler mod gulv, 
loft og tilstødende vægge – de lodrette samlinger mellem glassene 
udføres med et 3 mm præfabrikeret silikonefugebånd.

DEKO FG2 har også glas i fuld højde uden vandret deling. Alt efter 
ønsket lydreduktion og væghøjde udføres glasvæggen som standard 
med 10 eller 12 mm alm. hærdet glas, men kan også udføres med 
andre typer glas i tilfælde af specifikke krav.

Glasvæggen er ligesom vores andre vægge præfabrikeret, systema
tiseret og standardiseret. Den kan også demonteres og ændres, når 
der opstår nye behov.

Mod tilstødende konstruktioner afsluttes væggen med 30 eller 40 
mm smalle aluminiumprofiler.

Aluminiumprofilerne fås som standard naturanodiserede, men kan 
også pulverlakeres i valgfri farve efter ønske.

Flere forskellige lyddøre
For at fuldende det minimalistiske look med glas som det dominerende 
materiale og stadig bibeholde den høje lydreduktion kan DEKO DG 
glasdøren med glas på hele dørfladen med fordel indbygges. Ønskes 
kontrast, kan DEKO massiv eller glasrammedøre indbygges.

Uanset valg af dør monteres dørbladet i FG2 aluminiumkarm for at 
opnå bedst stabilitet og højest lydreduktion i minimalistisk design.

Prikken over i’et
De store klare glasflader giver det naturlige lys fri adgang, men 
glasfladerne kan også dekoreres med foliefilm i forskellige mønstre 
eller farver – som på den måde sætter prikken over i’et på en flot 
indretning.
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For flere detaljetegninger og ajourførte værdier se www.deko.dk

Eksempler på detaljer

Typeoversigt

Type
Vægtykkelse 
(mm)

Glaslag 
(Antal)

Glastype
(mm)

Vægt 
(kg/m²)

Luftlydisolering
(Rw)

Brandklasse 
(min)

FG2 1090 92 2 10+10 (12+12) 50 (60) 45 (46) dB 1
Uklassificeret /  
EI 60 

FG2 1290 118 2 10+10 (12+12) 50 (60) 46 (48) dB 1
Uklassificeret /  
EI 60

1)  Lydisoleringsværdierne 45 og 46 dB er med standard hærdet glas.  
 Det er også muligt at opnå værdier på hhv. 46, 47, og 48 dB ved at benytte specialglas.

2)  DEKO FG2 glasvæggen i sprinklet udførelse og med 10 + 10 mm hærdet glas opfylder EI 60 brandkrav.

Gulvtilslutning Massivdør DG glasdør

Lofttilslutning Lodret samling Vægtilslutning


