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Løsninger der gør hverdagen lysere
Vægsystemer med glas og aluminium til indretning og rumdeling
Glasvægge, glasdøre og skydedøre
Skydedøre og inventar til garderobe
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Elegante glasvægge
CUBE vægsystem anvendes til indvendig rumdeling.
Et let og elegant design med profiler af aluminium og fyldninger af glas. CUBE vægsystem
produceres i montageklare moduler efter individuelle mål.
Systemet opbygges med faste vægmoduler, skydedøre og gående døre.
Enkelt og stilrent design

Fleksibelt og flytbart

Aluminium og glas

Montagevenligt

Individuelt design

Produceres på egen fabrik
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cube

Individuelle løsninger

Glas og aluminium

Designet på CUBE vægsystem tilpasses det
enkelte projekt.

Vi tilbyder flere vægsystemer til indretning
og rumdeling med glas og aluminium.

Modulerne produceres på egen fabrik hvilket
giver stor fleksibilitet og mulighed for hurtig
respons på kundens ønsker.

Glasvægge, glasdøre og skydedøre til indvendig brug er vort speciale, og vi hjælper
gerne med at finde frem til det helt rigtige til
dit projekt.

Modulstørrelse og design kan varieres til enhver opgave.

www.septum.dk
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cube

Design
Elegant stilrent design
Individuelle løsninger
Fleksibelt og flytbart
Produceres efter mål
Vedligeholdelsesfri
Let at montere

Med de mange muligheder kan designet tilpasses. Variable størrelse på glasfelter, farve på
profiler og sprosseinddeling giver mulighed for tilpasning efter ønske.
Med egen produktion kan vi producere tilpasset det enkelte projekt. Faste moduler, døre og
skydedøre produceres efter mål.

Glas og profiler
Klart glas
Mat eller frosted glas
Elokserede profiler
Lakerede profiler
Vandret inddeling med sprosse
Utallige kombinationsmuligheder
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cube

Glasvæg ved gangen
Glasvæg med aluramme glasdør.
De faste glasmoduler dekoreres med kundens logo fra
fabrik og leveres færdige til montage.

Kontor i udstillingen
Glasvægge og skydedør med lakerede profiler.
Dekoreret med frosted folie i bund af glas.
En flot og enkel løsning.

Møderum
Glasvæg med faste moduler ved siderne og 2 skydedøre
i midten.
Møderummet åbnes og virker indbydende.
Foliedekoration på glasset sørger for god afskærmning
når mødet er i gang og dørene lukket.

www.septum.dk
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cube

Glas skaber lys

Anvendelse i boligen

CUBE vægsystem er velegnet til rumdeling i
private boliger.

I boligen kan CUBE vægsystem anvendes i
alle rum.

Med glasvægge, skydedøre og døre kan dagslys og lys fra rum til rum give et lyst og behageligt miljø indendørs.

Glasdøre, glasvægge og skydedøre med glas
kan bruges til adskillelse mellem rum.
F.eks. glasvæg med skydedør mellem
alrum og stue, glasdøre mellem rummene,
skydedøre med glas ved walk-in, garderobeskabe eller foran reol med opbevaring.

www.septum.dk
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cube

Design

CUBE vægsystem
Op til 150cm brede moduler

CUBE vægsystem produceres efter mål til
hvert enkelt projekt.

Op til 320cm høje moduler

Designet tilpasses med glastype eller fyldning, størrelse på moduler, inddeling af glas
og fyldning med sprosser.

Op til 38 dB lyddæmpning på glas
50mm moduldybde

Profilerne kan lakeres i RAL farve.
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clear

Enkle glasvægge
Let og elegant design
Aluminium og glas
Individuel foliedekoration
Dørsystemer fra egen fabrik

CLEAR vægsystem er fuldglasvægge til indvendig rumdeling. Enkle glasvægge uden lodrette
profiler. Mellem glas fuges med præfabrikerede klare fugebånd.
Mod loft, gulv og tilstødende vægge monteres glasset i u-profiler af aluminium med grå eller
sorte glasbånd.

Dørtyper
Skydedøre
Dørkarme af aluminium
Glasdøre
Alu-ramme glasdøre
Pinolhængte glasdøre

www.septum.dk
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clear

Til CLEAR vægsystem produceres skydedøre
og dørkarme i aluminium med gående døre.
Gående døre kan leveres som glasdøre, aluramme glasdøre og massive døre.
Med egen produktion af dørkarme i aluminium tilbydes også individuelt tilpassede

størrelser og rumhøje dørpartier, så ønsker
til design kan opfyldes.
Med CLEAR vægsystem kan lyset frit trænge
igennem. Foliedekoration på glasset anbefales, og kan leveres og monteres efter
kundens ønsker til udformning og design.
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9

clear

Design

Dekoration

Størrelse på glas, dørtype og foliedekoration
på glasset produceres og leveres individuelt
til hvert enkelt projekt.

Foliedekoration på glasvægge monteres efter
glasset er monteret for at opnå bedst muligt
resultat.
Folien kan designes efter ønske til udformning med mønster, logo og farve.
Vi tilbyder montage foretaget af professionelle montører.
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clear

Glasdøre uden karm

Døre med karm

Glasdøre kan leveres som pinolhængte døre
og med dørpumpe.

Glasdøre og massive døre kan leveres med
en slank karm af aluminium.

Dørpumpen kan monteres i gulv, indbygget
i dørhængslet eller monteres i top af glasdøren.

Massive døre kan leveres som rumhøje hvor
døren lukker mod et fast overparti med fals.
Glasdøre og alu-ramme glasdøre produceres
også som rumhøje døre.

Skydedøre
Skydedøre giver optimal pladsudnyttelse, da
de skydes parallelt med glasvæggen, og giver
fornemmelsen af et åbent miljø.

www.septum.dk
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feco

feco vægsystemer
feco® er et anerkendt tysk varemærke fra feco Innenausbausysteme.
feco® udvikler og producerer indvendige vægsystemer.
Septum A/S er licenspartner og har købt rettighederne til produktion og salg af feco® vægsystemer.
Produktprogrammet er omfattende. Her vises et udsnit. Kontakt os for at få tilsendt katalog eller
se mere på www.feco.de

www.septum.dk
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feco

Vægsystemer med paneler
105mm tykke panelvægge opbygget som
svævende paneler på et stålskelet. Mellem
paneler monteres et 6mm fugebånd.
fecoWand – fecoOrga – fecoPhon
3 systemer i samme koncept som kan kombineres efter behov.
Her kan æstetisk rene linjer, organisering
på vægge og lydabsorberende overflader
kombineres uden at gå på kompromis med
design og kvalitet.
fecoWand er glatte rene linier med paneler.
fecoOrga er paneler med integreret mulighed for opbevaring/ophæng.
fecoPhon er perforerede paneler som absorberer lyden og giver rummet en god akustik.

Glat og ren overflade
Vedligeholdelsesfri
Hygiejnisk - rengøringsvenlig
Op til 52 dB lyddæmpning
Op til brandklasse Ei 90

www.septum.dk
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feco

fecoPlan
Fuldglasvægge med elegant og ensartet kvalitetsprofilsystem fra feco®.
Ingen lodrette profiler mellem glas.
Mod gulv, loft og tilstødende vægge monteres glasset i u-profilerne af aluminium.
Alle profiler har samme mål: 50x35mm. Mod gulv
og væg anvendes et 2-delt profil.
Flot finish med tilhørende grå eller sorte glastætningsbånd mellem profiler og glas.
Klare præfabrikerede fugebånd mellem glas.
Den slanke fecoPlan dørkarm fremstår helt integreret i glasvæg.
Karmen leveres med 3-vejs justerbare hængsler.

www.septum.dk
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feco

fecoQuic & fecoFix
fecoQuic og fecoFix er vægsystemer af bedste
feco® kvalitet. Systemer som er anvendt i talrige
prestigefyldte byggerier over hele Europa.
Glasvægge med glas i stilfulde rammer af aluminium. Rammen er 20mm bred.
fecoQuic
Glas monteres midt i rammen med 15mm glasliste.
Lyddæmpning op til 43 dB afhængigt af glastype.
fecoFix
2 glas monteres plant med begge udvendige sider
af rammen.
Lyddæmpning op til 47 dB afhængigt af glastyper.
Kan leveres med indbyggede persienner.
fecoQuic og fecoFix glasmoduler monteres på
66mm dybe u-profiler ved gulv og loft, og fremstår
flotte og svævende. Ramme/vægdybde er 105mm.
Glasrammer leveres efter mål og klar til montage.
fecoFix leveres med glas monteret fra fabrik.
Stort udvalg i dørkarme, glasdøre, glas-rammedøre
og massive døre. Karme leveres med 3-vejs justerbare hængsler.

www.septum.dk
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raumplus ®

raumplus ®

Skydedøre

raumplus er en nøje udvalgt tysk leverandør
af skydedøre, glasdøre og inventarsystemer
af højeste kvalitet.

raumplus skydedøre leveres
kørende eller tophængte.

som

gulv-

Altid med kuglelejer ved hjulene, og
kvaliteten fornemmes når en skydedør åbnes
og lukkes.

Septum A/S producerer de elegante og eksklusive skydedøre og glasdøre på licens på
egen fabrik.
raumplus tilbyder mange funktionelle og
unikke designs, hvor vi viser et lille udpluk
her.

www.septum.dk
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raumplus ®

Swing Slim – minimalistisk glasdør med alukarm
Swing Slim er et raumplus kvalitetsprodukt
som produceres på licens.
Produceres efter mål til det enkelte projekt.
Swing Slim er en aluramme-glasdør med
alukarm til indbygning i væg.
Elegant og slank karm af aluminium. Karmen
er 22mm bred og 55mm dyb. Ingen gerigter.
Glasdør med aluramme og integreret greb.
Rammen er 16mm bred og 42mm dyb.
Pinolhængsler ved bund og top af dør. Gummitætningsliste i karm.
Greb leveres uden lås, med nøgle- eller WClås.

www.septum.dk
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raumplus ®

Skydedøre til mange formål
Skydedøre kan med fordel anvendes til rumdeling, i vægge, garderobe og foran walk-in,
hjemmekontor eller en reol til opbevaring.
Skydedøre produceres efter mål og designet tilpasset den enkelte opgave .

www.septum.dk
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raumplus ®

Design

Funktionelt

Skydedøre produceres med klar glas, mat
glas, farvet glas eller glas med dit eget mønster monteret.

Skydedøre kører på hjul med kuglelejer på
en lille gulvskinne. Imod loft er der styrehjul
med kuglelejer som kører i loftskinne.

Du kan også vælge en fyldning med overflade af melamin.

Skydedøre kan også leveres tophængte på
hjul med kuglelejer. På gulv monteres et styr
ved skydedørens bundprofil.

Mulighederne er mange.

Skydedøre er meget enkle at montere og
optager næsten ingen plads. Skydedøre er
funktionelle og pladsbesparende.

www.septum.dk
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raumplus ®

Septum A/S tilbyder alt i inventar til garderobeindretning, walk-in garderober, kontorindretning
samt skydedøre til garderober.
Produkterne er kvalitetsprodukter fra det tyske firma raumplus, som er absolut markedsførende
indenfor kvalitetsløsninger til skydedøre og garderobeinventar.
Vi tilbyder flere inventarsystemer. Her finder du sikkert det system, som passer til din indretning.
Inventaret produceres på Raumplus i Bremen. Produktionen er højteknologisk og inventarsystemerne produceres projektbestemt.
Indretninger tegnes i raumplus 3D tegneprogram, og tegningerne danner grundlag for produktionen af de enkelte indretninger. Alt leveres efter mål og er tilpasset det enkelte projekt.
Der er flere forskellige raumplus inventarsystemer. Se blandt andet det prisbelønnede Cornice
system, som har vundet flere priser for design og funktion.
Kontakt os for et godt tilbud.

www.septum.dk
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raumplus ®

Classic Ecoline
Klassisk inventar opbygget 19mm melaminbelagte spånplader. Inventarbredde efter
mål i op til 100cm. Mange typer tilbehør
og overflader. Inventar kan leveres med
alu-forkanter. Hylder og tilbehør kan monteres i 32mm trin. Indvendige sider med udskæring for fodliste.

Classic Ecoline kontor
Til brug på kontoret tilbydes Classic systemet tilbehør som udtræk til hængemapper og
med lys eller mørk grå overflade. Hyldebredden leveres efter mål i op til 100cm bredde.

Legno
Kraftigt 25mm inventar af melaminbelagte
spånplader. Inventarbredde efter mål i op til
120cm. Eksklusivt tilbehør og stort udvalg af
overflader, bl.a. de italienske ”urban structures”. Flere overflader kan kombineres,
f.eks. mørke skuffefront og sider kombineret
med lyse hylder. Hylder og tilbehør kan monteres i 32mm trin. Højdejustering til lodrette
sider integreret som standard.

www.septum.dk
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raumplus ®

Uno
Designet som de italienske inventarsystemer og produceret i tysk kvalitet.
Uno systemet er et tidløst elegant inventarsystem hvor hylder og skuffer kan justeres trinløst
i højden. Hyldebredde op til 125cm. Leveres med flere forskellige overflader, bl.a. også ”urban
structures”.

Rima
Et system udviklet specielt for optimal pladsudnyttelse.
Reolmoduler med hjul i bund og top skydes
foran det faste inventar, og man udvider opbevaringspladsen betydeligt på meget lidt
gulvplads.

www.septum.dk
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raumplus®

Cornice
Det helt eksklusive og elegant designede Cornice system, som har vundet flere priser for design og
funktion, bl.a. “red dot design award” og “If Design Award”. Her er der gjort ekstra meget ud af
detaljer og finish. De stærke elementer leveres i bredde på op til 2 meter og er med til at gøre
systemet enkelt.

www.septum.dk
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Miljø
Septum vægsystemer er med til at skabe et godt indeklima. Brugen af glas lader dagslyset skinne
igennem og skaber et lyst og rart miljø. Vægge af glas og aluminium danner ikke grobund for
bakterier, og er med til at indeklimaet forbliver rent og sundt.
Glas og aluminium kan genanvendes.

Produktion og montage
Produktionen af egne vægsystemer, døre og skydedøre foregår på vor fabrik i Grindsted. Alle
produkter kontrolleres nøje inden de forlader fabrikken.
Med egne montører og samarbejdspartnere kan vi tilbyde professionel montage i hele Danmark.

Salg og kontakt
Produkterne sælges til projektsalg og gennem forhandlere over hele landet.
Kontakt os for nærmere information.

Septum A/S
Odinsvej 26
7200 Grindsted

Telefon:
Telefax:
Mail:
Website:

75 31 05 66
75 31 05 65
septum@septum.dk
www.septum.dk

