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VÄGG- OCH
SKÄRMSKIVOR

SPACE/FROST

BASIC

SPACE VÄGGPANEL

F O R M AT

Front, gavel- och skiljeväggar
1879 x 1300 mm
Dörrar 1862 x 600 mm/900 mm
Golvmonterat 2050 x 1300 mm
Dörrar 2000 x 600 mm/900 mm
Kan konfektioneras efter kunds önskemål.

Frontväggar 1888 x 1 300 mm.
Skiljeväggar 1904 x 1 300 mm
Dörrar 1860 x 620 mm/920 mm format.
Kan konfektioneras efter kunds
önskemål.

Standard är 2405 x 1 300 mm
Kan måttbeställas i andra format

PROFILER

Natureloxerad aluminium 0 40 mm varav
merparten är förborrade och kapade i
rätt längder.

Pulverlackerad aluminium/mässing,
varav merparten är förborrade

Natureloxerad aluminium varav merparten är förborrade och kapade
i rätt längder

DUSCHSKÄRM

Kompakt högtryckslaminat 1860 x 900
mm. För infästning golv/tak eller golv/
vägg med draperiskena.

STOMME

Space
Kompakt högtryckslaminat, 9,8 mm tjock
ISO 4586/EN 438
Frost
Plexi 1O mm tjock

Kompakt högtryckslaminat,
9,8 mm tjock.
ISO 4586/EN 438

Kompakt högtryckslaminat,
5,2 mm tjock.
EN 438/SS 923601

G O LV P E L A R E

Ställbar pelarfot mellan 90-150 mm
och 60-70 mm

Ställbar pelarfot mellan 90-150 mm

LEVERANS

Konfektionerat efter ritning.
Med varje order medföljer en ritning och monteringsanvisning enligt projekteringsunderlag.

BEARBETNING

Space och Basic kan sågas och borras med vanliga träbearbetningsverktyg med hårdmetallskär. Kanterna kan slipas och poleras, men behöver varken målas eller skyddas på annat sätt mot fukt.

REGÖRING OCH

Space och Basic har hög kemikaliebeständighet, varför det inte kräver någon speciell skötsel.
Starka fläckar tvättas med 1O% ättik- eller citronsyra.
Fläckar från färg, märkpennor, nagellack etc. avlägsnas med T-sprit, aceton, bensin eller tetrakloretylen följt av en eftertvättning med vatten och allrengöringsmedeL Frost tvättas med 10% ättik- eller citronsyra eller med vatten och allrengöringsmedel.
Följ tillverkarens föreskrifter. Använd inte stålull, skurpulver eller andra slipande preparat, de kan ge upphov till blanka fläckar
på ytan. Tåligheten hos Space / Basic gör det även möjligt att högtryckstvätta systemet.

UPPBYGGNAD

SKÖTSEL

ANSVARSÅTGANDE

Vi lämnar ett utvidgat ansvar enligt särskild handling för Space och Basic skärmväggar under 1O år.

Rätt till ändring förbehålles.

Våra produkter Space och Basic är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkta byggande.
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