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Dobbeltglas foldevæggen er yderst eksklusiv og tilfører lokalerne lys og 
åbenhed samtidig med, at den har en lydreduktion på Rw 47 dB.
FV2 Glass foldevæggen produceres individuelt til hvert projekt og efter kundens ønsker med hensyn til dimensioner og element-
størrelser. Foldevæggen kan udføres som enkelt- eller dobbeltfløjet væg, der samles på midten.

Konstruktionen
Selve foldevæggen er opbygget omkring en unik konstruktion 
af aluminiumprofiler og lamineret glas/lydglas. Komponenter, 
som tilsammen giver hele Rw 47 dB lydreduktion og maksimalt 
glasareal. 

Aluminiumprofiler omkring vægelementer udføres std. i 
natureloxeret aluminium, men kan leveres i andre farver efter 
ønske.

Foldevæggen udføres gulvkørende og lasten fra væggen overfø-
res således til gulvkonstruktionen.

Tilslutningsprofiler
De justerbare tilslutningsprofiler i siderne sikrer nem montering 
og optager let eventuelle skævheder. Tilslutningsprofiler i top 
og sider leveres som standard i hvid, men kan også leveres i 
andre farver efter ønske.

Lukning
De indbyggede paskvillåse, låser og åbner let foldevæggen.

Lås og håndtag
Uanset om foldevæggen udføres som enkelt- eller dobbelt-
fløjet, så fungerer det sidste element som gående dør og er 
som standard monteret med kuglelås og greb i rustfrit stål.

DEKO er ikke blot en leverandør, men også en sparringspartner, 
som står til rådighed med teknisk rådgivning og løsnings-
forslag – helt gratis naturligvis!

For traditionelle foldevægge se DEKO FV brochure på www.deko.com



 Vægtype Tykkelse (mm) Vægt (m2) Lydreduktion (Rw)

 FV2 Glass 88 40 47

Typeoversigt
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Eksempler på parkeringsmuligheder

Enkeltfløjet

Dobbeltfløjet

Eksempler på detaljer

VægtilslutningLoft-/gulvtilslutning

For flere detaljetegninger og ajourførte værdier se www.deko.com 08
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