
DEKO MV Glass  
mobilvæg i 99,9 % glas



DEKO MV Glass er som vores massive mobilvæg DEKO MV 

særligt velegnet til opdeling af større rum i mindre enheder, hvor 

der er specifikke ønsker eller behov til parkering eller opstilling. 

Helglasmobilvæggen er med sin fleksible opbygning og det 

transparente look med et enkelt lag glas det perfekte valg i 

eksempelvis kantiner, kontorer og butikker. 

Mobilvæggen kan både indbygges i faste vægge eller bygges 

sammen med DEKO FG fuldglasvægge – så hele indretningen 

fremstår som en harmonisk enhed.

Unik på sin helt egen måde

DEKO MV Glass konstruktionen produceres specifikt til den 

enkelte indretning og kan derfor leveres i stort set alle højder og 

bredder.

Helglasmobilvæggens glaselementer leveres som standard i 10 

eller 12 mm personsikkert hærdet klart glas med smalle 

gennemgående naturanodiserede aluminiumskinner monteret i 

top og bund af glaselementerne. 

Det sidste glaselement mod en fast vægkonstruktion udføres 

ofte som en gående dør monteret med lås ved gulv. Dørgrebet 

kan eksempelvis udføres med hulgreb, knop, bøjlegreb eller 

kuglelukke.

Da mobilvæggen produceres specifikt til den enkelte indretning, 

kan den monteres, så den eksempelvis tilpasses bygningens 

modulering eller følger et 90o hjørne - uden at skulle opdeles i 

flere selvstændige mobilvægge.

Mobilvæggens fleksible opbygning gør det muligt at lukke hele 

væggen eller kun dele af væggen - afhængig af den ønskede 

funktionalitet.

Mobilvæggen med mange muligheder for parkering



Ophæng, låsning og parkering

DEKO MV Glass monteres altid tophængt i en aluminiumkøre-

skinne monteret i den bærende loftkonstruktion. 

Helglasmobilvæggens gennemgående køreskinne produceres 

individuelt til hver opgave, og mobilvæggen kan derfor parkeres, 

stort set som det ønskes.

Køreskinnen i loftkonstruktionen og aluminiumskinnerne på 

glaselementerne kan også leveres pulverlakeret i andre farver 

efter ønske.

Mobilvæggens enkelte glaselementer låses med en kliklås, som 

er integreret i den nederste aluminiumskinne.

Da hvert glaselement håndteres og låses individuelt, er der et 

utal af muligheder for parkering, så mobilvæggen både 

pladsmæssigt og visuelt er til mindst mulig gene.

I områder med høje lyd- og brandkrav anbefaler vi vores massive 

DEKO FV foldevægge og DEKO MV mobilvægge. 

Både DEKO FV og DEKO MV kan leveres med indbyggede glas- 

felter.



Dekoration og afskærmning

Som vores andre DEKO glasvægge kan DEKO MV Glass også 

påføres foliefilm i form af eksempelvis striber, mønstre eller tekst 

i forskellige farver eller matteret udførelse.

Derudover kan et eller flere glaselementer i foldevæggen leveres 

med farvet eller matteret glas, som både giver diskretion og gør 

det muligt at anvende den afdækkede flade som whiteboard.



DEKO MV Glass detaljer

Eksempler på DEKO MV Glass parkeringsmuligheder

Lofttilslutning

P1 P2 P3

P4 P5 P6

For flere detaljetegninger og teknisk information se www.deko.dk

Gulvtilslutning



info@deko.dk – www.deko.dk
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Mårkærvej 11

2630 Taastrup 

Tlf. :  43 55 77 11 
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Tlf.: 75 51 77 22

Fax: 75 51 77 50

DEKO har en 100% specialiseret historik, hvor stærke produkter har været et springbræt til en unik viden inden for indvendige entrepriser. 

Derfor er vi i dag ikke alene materialeleverandør, men en kompetent og indlevende entreprenør, der er i stand til at organisere sig præcist i 

forhold til samarbejdspartnernes behov – kun med det formål at tilføre merværdi i alle processens faser.
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