AluRoom²
Gränslösa dörrar
och väggar i glas

Gränslösa glasväggar

Typgodkänd ljuddämpning

Alu-Room² ger nya inredningsmöjligheter att skapa luftiga
utrymmen i kontor, offentlig miljö eller privata bostäder. Det
är ett flexibelt väggsystem där glasets ljuddämpande effekt
kombineras med en känsla av gränsfria rum. Dörrkarmens
möjlighet att monteras fristående i glaspartiet förstärker den
öppna känslan.

En av fördelarna med Alu-Room² är att det går att välja glas
tjocklek efter dina krav på ljuddämpning. Alu-Room² kan användas för upp till 16,76 mm tjocka glas. Tack vare karmens
utformning har den en mycket god ljuddämpande förmåga.

Glaspartierna monteras med minimalistiska och eleganta
aluminiumprofiler i över- och underkant vilket ger en stabil
lösning med glaset i fokus. Profilerna är mönsterskyddade
och finns i färgerna vit, silvermatt och rostfri look.

Vår karm (9x21) är med ett 12.76 ljudlamellsglas provad och
typgodkänd av SP för ljudisolering i ljudklass (Rw) 35 dB. Den
provade ljudreduktionen (Rw) i laboratoriemiljö är 38 dB.
Detta innebär att Alu-Room² med fördel kan användas i till
exempel konferensrum med högre behov av sekretess och
krav på ljuddämpning.

Stilsäker dörrkarm

Förbättra ljudisoleringen

Dörrkarmen i aluminium till våra helglasdörrar är designad för att befästa den obrutna linje som Alu-Room²
möjliggör. Dörrkarmen finns som standard i modulmåtten
M7x21-M10x21 men kan även beställas med kundunika
mått.
Karmen är försedd med anslagstätning av åldersbeständigt
silikongummi vilket ger dörren, förutom en bättre ljudtätning, en mjuk och behaglig stängning. Dörrkarmen finns
även för dubbeldörr där en av dörrarna är passiv och öppnas
vid behov. Den finns i färgerna vit och silvermatt. Dörrkarmen är framtagen för att även tåla en tuffare miljö som till
exempel en bastu eller i ett badhus.
Till rum som alltid skall vara tillgängliga och där du inte
har behov av att kunna låsa med en nyckel, till exempel i ett
konferensrum eller en bastu, kan dörrbladets låshus ersätt
as med en diskret magnet som håller dörren stängd. Istället
för ett traditionellt dörrhandtag förses dörren med ett ele
gant bygelhantag.

En tröskel förbättrar markant dörrens ljuddämpande förmåga. Vår tröskel i ek kan med fördel eftermonteras i vår
helglasdörr. Med sin infrästa anslagstätning av åldersbeständigt ekfärgat silikongummi ger tröskeln en bättre ljudtätning samt en mjuk och behaglig stängning.

Förenkla passagen med en dörrstängare
Oavsett om det är i privata bostäder eller i modernakontor finns det tillfällen där en dörrstängare fyller en viktig
funktion. Låshuset med sitt handtagkan ersättas med till
exempel ett bygelhandtag vilket underlättar öppnandet av
dörren.
Vår dörrstängare är försedd med glidarm vilket gör den
lätt att öppna och är mjukstängande med två inställbara
hastigheter. Den har dolda infästningar vilket gör den
diskret och inte iögonfallande.
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