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FLEKSIBLE GLASVÆGGE

BGB DESIGN GLASVÆGGE

Indvendige glasvægge er uundværlige i et moderne kon
torbyggeri, og skaber et lyst, luftigt og åbent arbejds
miljø i alle kontorer, både i nybyg og ved ombygning af 
ældre byggeri. Med glasskillevægge bevares indtrykket 
af et åbent kontorlandskab, samtidig med at kontorer og 
mødelokaler skærmes mod støj.
 
bgb a.s. leverer glasvægge og glasdøre i eget design spe
ciallavet til dit behov på vores værksted. Vi har mange års 
erfaring med at levere den unikke, fleksible løsning, til 
passer til netop dit byggeri.

Der er mange forskellige muligheder både ved valg af 
glas, døre og montering af døre og vægge. Man kan vælge 
døre i glas eller træ, der monteres i en slank og stabil 
aluminiumskarm. Vi kan også levere en skydedør i glas, 
samt fuldglasdøre uden karm. 

Alle dørtyper leveres både som enkelt og dobbeltdøre i 
varierende højde. Glasset kan forsynes med folier med 
tekst, logoer eller andre motiver, ligesom der kan mon

teres folie på glasset og gøre vægge og døre uigennem
sigtige. Folien kan skiftes ud uden at væggene bliver 
beskadiget.

Udvalget af hængsler, greb og låsekasser er stort, og kan 
også være med til at skabe en unik løsning.

Vores glasvægge er 1lags glastavler som bliver afsluttet 
med smalle aluminiumsprofiler. Det giver et flot og mod
erne udtryk. Glassene leveres i tykkelse på mellem 10 og 
16 mm.

bgb design glasvægge er en fleksibel løsning til dit kontor. 
Vi har udviklet en metode til opsætning af glasvægge, som 
betyder, at vægge og døre nemt kan tages ned igen og 
monteres anderledes, hvis virksomheden får nye behov 
for adskillelse af arbejdspladser.

Se mere om de forskellige typer døre og glasvægge på de 
følgende sider.

GLASVÆGGE DESIGNET TIL DIT BEHOV  BGB DESIGN GLASVÆGGE



BGB DESIGN GLASVÆGGE

En traditionel trædør monteret i aluminiumskarm. Lev
eres i både standardhøjde eller etagehøjde tilpasset dit 
byggeri. Vores døre leveres også som dobbeltdøre.

MASSIV DØR I ALUMINIUMSKARM
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BGB DESIGN GLASVÆGGE

Traditionel trædør monteret i en aluminiumskarm, mon
teret med en overblok, som visuelt afslutter døren mod 
etagens højde.

MASSIV DØR I ALUKARM, ETAGEHØJDE MED OVERBLOK  
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BGB DESIGN GLASVÆGGE

Glasdør monteret i aluminiumsramme. Kan både leveres i 
standardhøjde eller i hele etagens højde.

GLASRAMMEDØR I ALUMINIUMSKARM  
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BGB DESIGN GLASVÆGGE

Dør i glas, leveres med aluminiumskarm, en elegant og 
luftig løsning, som også kan monteres med folie, hvis 
der er behov for diskretion, men alligevel et ønske om et 
stramt og moderne udtryk.

FULDGLASDØR I ALUMINIUMSKARM
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BGB DESIGN GLASVÆGGE

Skydedør i glas. En løsning, når pladsen er trang, som 
her vist ved en trappe, eller man ønsker en stor døråb
ning.

SKYDEDØRE
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bgb design glasvægge er 1lags glastavler, som blliver afsluttet med smalle alumi
numsprofiler og tætningsbånd i top og bund. Samlingen mellem glassene kan enten 
tætnes med en silikonefuge eller bånd på 3 mm, eller man kan lave en 35 mm adskil
lelse mellem glassene. Glassene leveres i forskellige tykkelse, som hærdet eller lami
neret glas. Glasset kan desuden leveres som lydglas eller brandglas. Alt glas leveret til 
bgb designvægge opfylder kravene for personsikkerhed. 

Glasvægstype tp. 01-10: Glasset er 10 mm hærdede glastavler udført med polerede 
kanter. Normalt forsynes alle hærdede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart 
er til at se, om glasset er hærdet eller ej. Luftlydisolation Rw:32 – 35 dB. Værdier er 
beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt: 25 kg/m²

Glasvægstype tp. 01-12: Glasset er 12 mm hærdede glastavler udført med polerede 
kanter. Normalt forsynes alle hærdede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart 
er til at se, om glasset er hærdet eller ej. Luftlydisolation Rw:33 – 36 dB. Værdier er 
beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt:30 kg/m²

Glasvægstype tp. 01-15: Glasset er 15 mm hærdede glastavler udført med polerede 
kanter. Normalt forsynes alle hærdede glas med et stempel, da det ikke umiddelbart 
er til at se, om glasset er hærdet eller ej. Luftlydisolation Rw:34 – 37 dB. Værdier er 
beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt: 38 kg/m²

Glasvægstype tp. 01-16: Glasset er 88.1 (16,38 mm) laminerede glastavler udført 
med polerede kanter. No. malt forsynes alle laminerede glas med et stempel, da det 
ikke umiddelbart er til at se, om glasset er lamineret eller ej. Luftlydisolation Rw:37 – 
39 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte glasvægge. Vægt: 
40 kg/m²

Glasvægstype tp. 02-50: Glasset er 66.22710 (49,78 mm) lydrude opbygning ud
ført med polerede kanter. Normalt forsynes alle hærdede og laminerede glas med et 
stempel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er hærdet, lamineret eller ej. 
Luftlydisolation Rw:44 – 47 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og 
udførte glasvægge. Vægt:75 kg/m²

Glasvægstype tp. B1-EW30: Glasset er Contraflam Structure Lite EW30 (20 mm) 
glastavler udført med polerede kanter. Normalt forsynes alle brandglas med et stem
pel, da det ikke umiddelbart er til at se, om glasset er et brandglas eller ej. Luftlydis
olation Rw:38 – 40 dB. Værdier er beregnet ud fra korrekt projekterede og udførte 
glasvægge. Vægt:46 kg/m²

Glasvægstype B1-EW60: Glas: Contraflam Lite
Glasvægstype B1-EI30 og EI60: Glas: Contraflam

Glasvægstype B2-EW30 Structure og EW60 Structure: Glas: Contraflam Structure
Glasvægstype B2-EI30 Structure og EI60 Structure: Glas: Contraflam Structure 

U-skinner: Uskinner er ekstruderede profiler trukket med specialværktøj, udviklet 
specielt til bgb designvægge. Herefter er profilerne blevet behandlet, så de som stand
ard ligger i en naturanodiseret overflade. Skinnerne kan alternativ også behandles 
med en pulverlak.

Aluminiumskarme til døre: Aluminiumskarme er ekstruderede profiler trukket med 
specialværktøj, udviklet specielt til bgb designvægge. Herefter er profilerne blevet 
behandlet, så de som standard ligger i en naturanodiseret overflade. Skinnerne kan 
alternativ også behandles med en pulverlak. Ved branddøre udfyldes profilerne med 
brandhæmmende materiale.

Massive dørblade til aluminiumskarme: Leveres som DDKmærkede døre. Døre 
kan leveres i forskellige udførsler og leveres i en industrilakeret overflade i vores lev
erandørs standardfarve og glans. Dørblade kan alternativt leveres i andre farver og 
højere glans. Dørblade kan også leveres med forskellige glasudskæringer

Diverse beslag til fuldglasdøre: Skydedørsbeslag, hængsler, låsekasser og øvrigt 
tilhørende beslag leveres i støbt aluminium med kapper i rustfri stål look i vores lev
erandørers standarder.

GLASVÆGGE    TEKNISKE BESKRIVELSER

Alumiumsrammer til bgb design glasvægge til-
passes på vores værksted i Ishøj
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Eksempler på detaljer

Låsegreb og låsekasse, glasdør

Hængsel, glasdør

Aluminiumsprofiler, gulv og karmløsning

Låsegreb, glasrammedør

Udvendig glashjørnesamlingLåsegreb og låsekasse, trædør


