VIK- & BLOCKVÄGGAR
När lokaler skall utnyttjas rationellt.

Stora rum blir små och tvärtom…

Massor av utföranden, ljudisolerat och
brandklassat…

WINAB är en ledande tillverkare av vik- och blockväggar för

Vik- och blockväggar från WINAB kan fås i en mängd olika

miljöer där stora krav ställs på flexibilitet och ett rationellt ut-

utföranden. De tillverkas i olika storlekar och material allt

nyttjande av lokaler. Företaget är ett helägt familjeföretag.

efter beställarens krav och önskemål. Väggelement kan fås

Produktionen startades 1978 och finns i dag med försäljnings-

målade, med laminat, i äkta fanér, med ytskikt som skrivtavlor

kontor, produktutveckling och en modern fabriksanlägg-

för kritor eller tuschpennor, som glasade väggar, med eller

ning med miljöanpassad produktion i Ekerö utanför Stock-

utan dekorer.

holm. Rening och filtrering av inneluft och återanvändning

Väggarna tillverkas också för att tillgodose

av träavfall med förbränning och rökgasrening för en effektiv

högt ställda krav på ljudisolering. De är ljudtes-

uppvärmning av fabriks- och kontorslokaler är några exempel.

tade på Sveriges Provnings- och Forsknings-

Förutom egen försäljning i Sverige

institut och ljudklassade med en ljudreduktion

exporteras en stor del av tillverk-

motsvarande Rw 41 till 53 dB.

ningen till Danmark, Finland och

För miljöer som ställer extra stora krav på

Norge samt en rad länder i Europa

brandsäkerhet har WINAB utvecklat brand-

i övrigt där WINAB representeras av

klassade blockväggar, enligt europeisk stan-

lokala distributörer och återförsäljare.

dard, som kan fås i brandklass EI-30 och EI-60.

Datorstyrd produktionslina för ytbehandling av
väggelement.

Vik- och blockväggar från WINAB
kan fås i en mängd olika utföranden
– målade, med laminat, äkta fanér,
som skrivtavlor, glasade, med eller
utan dekor.
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BLOCKVÄGGAR
Dold parkering, lätta att flytta, rena golv och brandklassat.

Isolering
Väggsida

väggelement. Golvgående vikväggar belastar inte taket.

Blockväggar erbjuder fyra stora fördelar. Möjligheten till

Enkla att montera
WINABs vikväggar är enkla att montera och tillverkas

helst i eller intill lokalen. En och samma vägg kan använGolv

das i flera stängningslinjer. Väggelementen är lätta att
Golvgående vikvägg
(all tyngd mot golv)

Takhängd vikvägg
(all tyngd i tak)

Parkeringsalternativ - takhängda vikväggar levereras endast med centrumhängda
parkeringsalternativ. Golvgående vikväggar levereras med centrum- och kanthängda
parkeringsalternativ.

helt efter beställarens önskemål beträffande mått, sekParkeringsrutan
placerad i stängningslinjen och
gångdörr i sista
sektionen.

vikbara åt en eller två sidor. I utdraget läge är vikväggen
helt plan. Vikväggen består av sektioner sammankopplade med gångjärn och låssprint. Varje sektion har
en ram av aluminiumprofiler, beklädnad av ytbehandmaterial. Tätlister finns mellan varje sektion samt mot

alltid ger rena golvytor. De kan levereras som brandklassade där stora krav ställs på brandsäkerhet.
Dold parkering när väggen inte får synas

Parkeringsalternativ - samtliga K-system används för parkering vid sidan av stängningslinjen. Samma vägg kan användas i en eller flera stängningslinjer. Blockväggar
i Z-system ger enklast hantering. Väggar i E-system kan endast parkeras i stängningslinjen – på en eller två sidor.

block för en flexibel och ljudisolerande uppdelning av
såväl stora som små lokaler. Blocken har teleskopiska
tätningar i över- och underkant och kan erhållas som
en- eller tvåpunkts-upphängda i takskena beroende på

parkering, i eller utanför lokalen. Båda blocktyperna är
Parkeringsrutorna
placerade i stängningslinjen och
gångdörr mitt på
vikväggen.

justerbar karmprofil i vitlackerad aluminium.
Kvalitet och funktion

upphängda i kullagrade bärvagnar.
Blocken löper i en takskena av aluminium och har en
stomme av aluminiumprofiler, isolering av mineralull och
ljuddämpande material samt beklädnad av ytbehandlad
skiva i valfritt utförande. Blockväggar kan även fås med
dolda profiler på elementen.

Centrumhängd, tvåflyglig vikvägg

med högt ställda krav på problemfri funktion. De löper

Parkeringsrutan
placerad innanför
stängningslinjen (för
att inte sticka in
i korridor, täcka
fönster, etc) och
gångdörr i sista
sektionen.

på axialt och radialt lagrade kullagrade hjul monterade
i varannan sektion. Den golvgående vikväggen kan löpa
centriskt eller excentriskt i en golvskena av aluminium som
monteras direkt mot golvet. Skenan är 93 mm bred och
bygger endast 5 mm över golvet.
Kanthängd, enflyglig vikvägg

terbar takskena. Beslagningen i båda alternativen ut-

Parkeringsrutorna
placerade innanför
stängningslinjen
(för att inte sticka
in i korridor, täcka
fönster, etc) och
gångdörr placerad
mitt på vikväggen.

görs av infälld spanjolett i varannan sektion som låser i
golv- respektive takskenan. Vikväggarna låses och öppnas
med ett löst handtag i bekväm höjd över golvet. Låstappen
spänner mot golv- respektive takskenan så att väggen står
fixerad och plan. Sista sektionen, som även utgör gång-

Blockvägg (endast takhängd)

yta. Tvåpunktsupphängda väggblock möjliggör helt dold

Centrumhängd,enflyglig vikvägg

gångdörr och anslutning mot befintlig vägg sker med en

Både takhängd och golvgående vikvägg har jus-

Skena anpassad till undertak

parkeringsönskemål. I stängt läge bildar de en plan vägg-

tak och golv. Den sista sektionen i vikväggen utgör

WINABs vikväggar är tillverkade i mycket hög kvalitet och

Undertak

Golv

flytta. De är takhängda vilket eliminerar golvskenor och

WINABs blockväggar levereras som enkelt, flyttbara vägg-

tionsindelning och ytbehandling. De kan erhållas som

lade skivor, mellanliggande isolering och ljuddämpande

Rörlig tryckbalk för
fixering och tätning

dold parkering där väggelementen kan parkeras var som

Golvskena

skena i golv.

Undertak

Isolering

Tätningslist
mot golv

fria och rena golvytor då de löper i en takskena och utan

Tätningslist

Skena anpassad till undertak

Väggens hela tyngd vilar mot golvet där den löper i en
golvskena på kullagrade hjul. Takhängda vikväggar skapar

Standardskena

Väggsida

Centrumplacerat
golvhjul

Vikväggar kan levereras som takhängda eller golvgående

Alternativ takskena:

Tak

Tak

Kanthängd tvåflyglig vikvägg

dörr, är försedd med infällt draghandtag och kulrullås.

K1

K3

K4

K5

Gångdörr på valfritt ställe
I sidled tätar blocken mot varandra genom kantprofiler av
aluminium. Utskjutbara tätningsbalkar tätar och fixerar väggblocken mot golv och tak så att blockväggen i stängt läge
alltid bildar en fast och plan väggyta. Tätning mot slutkarm
sker med ett särskilt slutblock med teleskoptätning. Blockväggar kan levereras med en eller flera gångdörrar placerade
i valfritt block, med ljudvärde upp till 50 dB.
WINAB erbjuder även blockväggar för miljöer med
krav på brandsäkerhet. De är utvecklade enligt europeiskt

K6

standard och kan fås i brandklass EI-30 och EI-60. Precis

Z1

Z2

E1

som vikväggar levereras blockväggar efter beställarens
önskemål om mått, sektionsindelning och ytbehandling.

Tjocklek

80 mm (gäller samtliga vikväggar)

Tjocklek

85-110 mm beroende på krav på ljud eller brandklassning

Vikt/m2

26-42 kg beroende på krav på ljudreduktion (inkl skenor
och monteringsdetaljer)

Vikt/m2

26-63 kg beroende på krav på ljudreduktion eller brandklassning (inkl skenor och monteringsdetaljer)

Sektionsbredd

Min 400 mm / Max 1000 mm

Sektionsbredd

Min 400 mm / Max 1250 mm

Höjd

Max 6000 mm

Höjd

Max 6000 mm

Färg/ytbehandling

Enligt önskemål

Färg/ytbehandling

Enligt önskemål

Ljudreduktion

Rw 41-52 dB

Ljudreduktion

Rw 41-53 dB
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