




Saxi900 GLASSFOLDEVEGG/TRE

Saxi900 er en glassfoldevegg bygd opp av trerammer med 
isatt glass. Løsningen er ideell til oppdeling av vanlige rom hvor 
lysgjennomgang fra rom til rom er ønskelig.

Som standard leveres Saxi900 med klart glass, men kan også 
leveres med sandblåst/satinert glass. Innebygde persienner 
er også en mulighet for å begrense innsyn. Alt glass er herdet 
eller laminert for å følge krav til personsikkerhet. Ved behov for 
ytterligere begrensning av lydgjennomgang kan lydglass monteres.  
 
Elementtykkelsen på Saxi900 er 65 mm og elementene leveres 
finert eller malt i valgfri farge. Elementene leveres enten med 
sentrisk eller ekssentrisk plasserte hjul, avhengig av mulighetene 
for parkering i forhold til vegger, dører og møblering. Styreskinne 
i gulv er ikke nødvendig ved topp/sentrisk hengte vegger. Siste 
element fungerer som gangdør.

Saxis kvalitetssikring er din 
garanti for et gjennomkontrollert 
og velfungerende produkt. Alle 
arbeidsprosesser – fra prosjektering 
og produksjon til montasje – 
er fastlagt etter kontrollerte 
prosedyrer.





SAxi-DOkumEnTASjOn

Saxi900 har en Rw opp til 32 dB avhengig av valgt glasstype, det 
viser tester i vårt eget lydlaboratorium. Men lyd er ikke noe man 
bare kan fastlegge i testlokalet. For å sikre et ønsket nivå for 
lydgjennomgang kan det være en god idé å få en akustiker med 
på råd under prosjekteringen. Lyd velger korteste vei fra A til B, 
og det kan like gjerne være gjennom foldeveggens tilstøtende 
konstruksjoner. 
 

SySTEm

Saxi900 er et meget brukervennlig system. Glassfoldeveggen 
består av sammenhengslede elementer som henges opp i en 
skinne i taket.
 
Saxi900 er utstyrt med doble PVC-tetninger mot tak, gulv og 
tilstøtende faste vegger. Dette sikrer at god lydisolasjon oppnås. 

Saxi900 spesifikasjoner

Elementtykkelse:
65 mm

Optimal elementbredde:
Ca. 800 mm

Max. høyde:
2700 mm

Vekt pr. m²:
Avhengig av glasstype 
ca. 28 kg

Branntest:
Ingen

Laboratoriemålt lydisolasjon:
Avhengig av glasstype 
max. ca. 32 dB
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Saxi900 LEVERES i 2 VARiAnTER

Saxis produktlinje leveres i to forskjellige modeller som er 
tilpasset løsningsbehovet. Som utgangspunkt er modellene helt 
i overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene 
varierer innbyrdes på visse detaljer.

Saxi-Highline er modellen hvor det er et utall av standardiserte 
spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, 
fra oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, 
er av høyeste kvalitet. Saxi-Highline er ikke bare en folde- eller 
mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad 
bidrar til opplevelsen av hele bygget. 

Saxi-Design er der vi gjør det umulige mulig, og ”skreddersyr” 
veggen etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om 
mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker 
til farger, design og funksjon.
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SAXI, en partner du kan stole på

Vi begynte som en liten familiebedrift i 1937, hvor 
håndverkskvalitet og nærhet til kundene var viktige 
faktorer. Med årene har vi utviklet oss til å bli Norges 
ledende leverandør innen fleksibel rominndeling. Selv 
om vi i dag dekker hele Norge og har grener til hele 
Norden og ut i Europa, har vi ikke sluppet våre røtter. 
Profesjonalitet, kvalitet og fornøyde kunder er vårt mål, 
nå som da.   

Men ta ikke bare vårt ord på det! Ring oss på 994 66 510 
og fortell om dine ønsker, så garanterer vi at du får den 
beste løsning på markedet.

Saxi Produkter AS
Nannestadgt. 3
Postboks 504
N-2001 Lillestrøm
Telefon: 994 66 510
Telefax:  63 81 30 15
Email:  post@saxi.no
Hjemmeside: www.saxi.no
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