Ti

Vegger til alle formål
Norges største produktspekter på innvendig vegger
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Ti kontorskillevegg

er komplett ferdig

overflatebehandlede vegger som leveres klar
for montering på bygg. Ingen sparkling eller
pussing. Modulen er 90 cm med glassfelt og
dører som går rett inn i systemet uten ekstra
listverk. Dette sikrer rask, effektiv og renslig
oppsetting i bygg. Monteres enten direkte
under himling eller mellom etasjeskillene.

Kontorskillevegg med glassfelt.

Glassfelt 90x210 cm m/losholt.

Glassfelt 90x120 cm.

Eksempel på diverse alternative moduler. Kombinasjoner åpner for alle muligheter.
Standard høyde som ligger klar på lager er 250 /270 / 300 cm.

Ti

kontorskillevegger er beregnet på demontering – flytting – gjenbruk når behovene endrer seg.
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Typer/Betegnelser/Teknisk
Lyd

Brann

ISO

Ti

100 HP

100 mm

41 db

(A30)* 50 mm

Ti

100 HP+9

100 mm

49 db

(A60)* 50 mm

Ti

125 HP

125 mm

48 db

A60

50 mm

*Konstruert som - ikke testet

Beståerliste av

Ti

Ønsker man en kontorskillevegg
uten metallprofilene velges Ti-VF
system. VF står for v-fas i plateskjøt.
Samme gode tekniske kvaliteter
som Ti-HP veggen.
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Ti

100 HP/

100 HP+9

Korridorvegg m/glass.

Overgang mellom skyvedør og glassfelt.

Skyvedør – skillevegg – glassfelt.

Ti kontorskillevegg

kan leveres med enkelt oppbevaringssystem for direkte oppheng

i hatteprofilen eller ved hjelp av en opphengskinne for montering på andre typer vegg.
Hyller i tre og metall – garderobeknagger – opphengskroker – brosjyrehyller.

Hyller i tre.

Hyller i stål.

Alt henges direkte inn i hatteprofilen som alt er på plass i veggen.
Du trenger ikke verktøy for å montere veggutstyret på plass.
Garderobeknagg og bildekrok.
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Ti glassvegger

er et eksklusivt veggsystem til en fornuftig pris. Består av glassfelt – tettfelt

– dørfelt – skyvedørfelt. Utførelse i bjørk – bøk – kirsebær – eik – hvit folie – malt i valgfri NCS farge.
Vi leverer det kunden ønsker. Alternativ overflate i foliert treimitasjon.

Skyvedør bruk i rehabilitering av gammelt sjøhus.

Lydglass inn til grupperom.

Spønehuset, Bryne.

Eksempler som viser noen av modulene.
Alle ordrer av glassveggen blir laget etter mål. Dette sikrer rask og nøyaktig montering på byggeplass.
Monteres under himling eller nedbygget skjørt i korridor.
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Våre detaljer i

Ti glassvegg

Detalj m/sliss.

gjør monteringen enklere og meget tilpasningsvennlig.

90° hjørne.

Tett under losholt.

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt
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Ti brannklassifisert

glasspartier er

nesten identisk med Ti-glassvegger. Rammeprofil
har øket tykkelse fra 30 mm til 40 mm. Like
eksklusivt med skjulte brannegenskaper.
Brannklasse:

B 30 (EI 30)
F 30 (E 30)

Feltene produseres i henhold til Norsk Standard.

Be om spesialbrosjyre
vedr. brannprodukter.

Leveres skiltet og merket med godkjenning.

Ti glassinformasjon.

Glassfelt i kontorskillevegger og brannklassifiserte glasspartier

leveres med kvalitetsglass i henhold til byggeforskriftene. De mest brukte kvalitetene er:
BETEGNELSE

TYKKELSE

LYDREDUKSJON

SIKKERHETSKLASSE

Float

4 mm

rw 30 db

Herdet

4 mm

rw 30 db

F1

Laminert

6,38 mm

rw 34 db

F1

Laminert

8,76 mm

rw 37 db

F3

Brann EI 30

10 mm

rw 35 db

F1

Brann E 30

16 mm

rw 38 db

F1

Float er vanlig glass.
Herdet glass er 3-5 ganger sterkere og granulerer i mange små og relativt ufarlige biter
Laminert glass lages ved at 2 eller flere glass lamineres med en pvb-folie mellom rutene.
Utrolig sterkt. Anbefales i bruk på offentlige miljøer.

Knust herdet glass.
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Knust laminert glass.

Ti overflater/farger
Valg av overflater på alle vegger er det som til slutt vises i det ferdige bygg.
Her vises det som brukes mest på våre leveranser.

SK 1100 std. Glassfiberstruktur.

Bøk finert*

SK 1122. Glassfiberstruktur.

Bjørk finert*

SK 1722. Murstruktur.

Kirsebær finert*

SK 1705. Murstruktur.

Folie S 0502-Y. Eggehvit.

SK 1804. Slett.

Malt NCS S 5500-N
*) Kan leveres som folie overflate.

Ved prosjekt over 1000 m vegg
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har man muligheter til å få

Karmer til glassfelt og dører kan leveres på

produsert duk med farge etter

forespørsel både i finert og heltre utførelse.

fritt valg fra NCS systemet.

Spør oss!
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Ti snekkerinnredning:

Ti produserer og leverer spesial snekkerinnredning til bruk

i offentlige bygg. Resepsjoner – skranker med datatilpasset og ergonomisk riktig arbeidsplass
– reoler og annet som lages etter tegning.

Benk, Magasin Blå.

Detalj, Jærhagen.

Resepsjon, Statoil.

Resepsjon/Veggbekledning, Petoro.

Finert og heltre i de fleste tresorter er
Kaffestasjon, Gassco.
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på lager eller kan skaffes fram.

Jærhagen restaurant.

Ti sine leverandører sørger for stabile leveranser

og høy kvalitet i hele prosessen

duk til systemvegger – www.protan.no

finerte produkter – www.langlo.no

gipsplater til systemvegger – www.gyproc.no

glass til glasssfelt/skyvedør – www.vgi.no

stål til systemvegger – www.rollform.no
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Modell fra Ti-glassvegg som viser detaljer.

Ti

forhandlere over hele landet: www.time-as.no
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Kvålveien 16, 4323 Sandnes
Telefon
51 97 38 80
Telefaks 51 97 38 82

Org. nr.
Bankgiro
E-post:
Internett:

986 259 872
5413 06 38735
post@time-as.no
www.time-as.no

