VARIANTER
ı Stående eller upphängd vikvägg av glas
ı Kan vikas utåt, inåt, åt vänster och/eller höger
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ı 96 mm installationsdjup
ı Värmeisolerande trä-/aluminiumprofilsystem:
Lamellerade träramar med högklassiga
kopplingar mellan spont och not på insidan och
täckprofiler av aluminium som väderskydd på

ÖPPNINGSVARIANTER

utsidan, samt ett mellanliggande isoleringsskikt
ı Tätning mot regn och vind genom tre tätningsplan
ı Standardträslag fur eller gran, andra träslag på förfrågan
BESLAGTEKNIK
ı Inga löp- eller styrskenor utanpå
ı Dolda beslag med enhandsmanövrering
ı Glidande stängningsmekanism för
delöppnad vikvägg
INGLASNING
ı Inglasning med treglas-värmeskyddsglas
ı Ug = 0,7 W/m2K med 3 x 4 mm Float
ı Skivuppbyggnad från 24 till 46 mm

DETALJSKISS

YTA
ı Träyta slutbehandlad enligt SL-färgkarta:
Miljövänliga vattenbaserade lasyrer
ı Täckprofiler av aluminium: Pulverlackering
enligt RAL eller eloxering enligt EURAS
U-VÄRDE
ı Uw

0,80 W/m2K (Ug = 0,5 W/m2K, varmkant)

enligt DIN EN ISO 10077 på basis av en 3-delad
vikvägg av glas, B x H = 2 700 x 2 300 mm
MAX SEKTIONSSTORLEK
ı 1000 x 2500
ı 800 x 2800
ı Sektionsvikt upp till 100 kg
ı Specialstorlekar på förfrågan

VIKVÄGG AV GLAS
SL 97
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Gäller för en maxvikt på 40 kg/m2

QUALITÄTSMANAGEMENT
UMWELTMANAGEMENT

www.solarlux.se

Glas
glass
in Bewegung
in motion

VÄRMEISOLERING

SMIDIGHET

Högklassiga träslag med extra isoleringsskikt och
treglas ger en högre värmeisolering än genomsnittet
enligt senaste energisparförordningen EnEV. Ett Uvärde på 0,80 W/m2K i enlighet med standarden för

Löpvagnar och skenor av rostfritt stål och med lång
livslängd gör att vikväggen löper lätt och tyst.

passivhus kan uppnås.

VÄDERSKYDD

STABILITET

Täckprofiler av aluminium på utsidan erbjuder maximalt väderskydd och minimal skötsel.

Specialdrev med 24 mm slaglängd låser dörrarna i de
övre och undre ramprofilerna – stormtåligt och med
hög inbrottssäkerhet. Profilcylinder för extra hög
säkerhet kan fås.

MILJÖVÄNLIGHET

SÄKERHET/KOMFORT

Samtliga komponenter är kontrollerade med hänsyn
till miljövänlighet, mekaniskt kopplade till varandra
och enkla att separera inför återvinningen.

Det integrerade SL-komfortlåset med 3-punktslås med
dörrhandtag, lås med fallande klinka med profilcylinder och låskolv sörjer för ett högt inbrottsskydd.

DESIGN

BREDDJUSTERING

Trä på insidan utstrålar en behaglig och hemtrevlig
atmosfär. Tack vare ett stort utbud av färger kan alla
designönskemål uppfyllas.

I inbyggt tillstånd kan dörrarna enkelt justeras på
bredden med hjälp av ett justerbart gångjärn.

