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Glaspartier av metall för innerväggar
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Bentech Glasväggssystem

Företaget har sidor i 
kategori
tak och fasadsystem,
bok 5

Monteringsfärdiga element m m för uppbyggnad av flyttbara
innerväggar.
Finns i följande typer:
– Bentech Hoyez Systemglasväggar för exklusiva miljöer
– Bentech Skjutdörrspartier – smalprofil
– Bentech Fast vägg 36 – smalprofil
– Bentech Helglasvägg – dubbelglas
– Bentech Helglasvägg – enkelglas
– Bentech Helglasade Slag- och Skjutdörrar
– Bentech Skärmväggar.
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PRODUKTBESKRIVNING
Material - Konstruktion

Bentech Hoyez Systemglasväggar
Stomme av smal (35 mm) aluminiumprofil. Kan glasas med
enkel- eller dubbelglas och kan förses med täta fyllningar. Glasning utförs med snäpplist utan synlig skruv eller nit. Ljudreduktion (Rw) upp till 44 dB. Kan demonteras, flyttas eller bytas ut
utan verktyg och utan skador på anslutande element.
Bentech Skjutdörrspartier samt Fast vägg 36 – smalprofil
Består av enkelglasade element med stomme av smal (40 mm)
aluminiumprofil.
Fasta väggpartier för ljudreduktion (Rw) upp till 35 dB.
Skjutdörrspartier kan utföras hängande i överkant (utan golvskena) eller löpande i golvskena. Golvskenans höjd är endast
16 mm för god handikapptillgänglighet. Skjutdörrspartier med
golvskena har speciella tätningar för ljudreduktion (Rw) upp till
29 dB.

Bentech Skjutdörrsparti, smalprofilsystem

Bentech Helglasvägg – dubbelglas
Glasvägg för exklusiva miljöer, bestående av dubbelglas med
i stort sett visuellt osynliga vertikala profiler (7 mm). Systemet
medger anslutning av tre glasväggar i 90° hörn.
Ljudreduktion (Rw) upp till 40 dB.
Bentech Helglasvägg – enkelglas
Glasvägg för exklusiva miljöer, bestående av glaselement utan
vertikala profiler. Silikonförseglade stötfogar. Ljudreduktion upp
till 35 dB.
Bentech Skärmväggar
Skärmväggsmoduler med ensidig, liten fot för golvfixering.
I övrigt i valfritt utförande.

Bentech Hoyez H9, däröver Bentech helglasvägg

Mått
Konstruktionerna levereras måttanpassade.
Max bygghöjd:
Bentech Hoyez Systemglasväggar: 4 000 mm
Bentech Skjutdörrspartier samt Fast vägg 36: 2 800 mm.
Bentech Helglasvägg: 3 100 mm.
Tjocklek:
Bentech-Hoyez Systemglasväggar...................... mm
Bentech Vägg- och skjutdörrspartier
Skjutdörrspartier – smalprofil........................... mm
Fast vägg 36 – smalprofil.................................. mm
Bentech Helglasvägg – dubbelglas.................... mm
Bentech Helglasvägg – enkelglas....................... mm

96
82
36
96
13

Bentech Helglasvägg, dubbelglas utan vertikala profiler

Profildimension:
Bentech Hoyez Systemväggar............................. mm
Bentech Skjutdörrspartier samt Fast vägg 36
sidoprofiler....................................................... mm

35 × 96

Företagsuppgifter

40 × 32

Utseende
Samtliga profiler är som standard pulverlackerade i vit kulör.
Andra kulörer kan erhållas på beställning.
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