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CLEAR GLAS 
MED SKYDEDØR / GLASDØRE 

CLEAR med GS45 Karm og glasdør (sort) CLEAR med GS45 Karm og glasdør (silver) 

CLEAR med TWIST dobbelt svingdøre CLEAR med TWIST enkelt svingdør 

CLEAR med PLAN karm (glas: røgfarvet grå) CLEAR med GGT skydedør (røgfarvet grå) 
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BESKRIVELSE 

CLEAR vægsystem er et kvalitetsprodukt, som produceres efter mål til det enkelte projekt. CLEAR vægsystem er 

fuldglasvægge uden lodrette profiler. Mod gulv, loft og tilstødende vægge monteres glasset i u-profiler af  

anodiseret aluminium.  Glas samles med 3mm klare glasfugebånd. Mellem glas og u-profiler monteres grå eller 

sorte tætningsbånd. 

OVERFLADE OG FARVE 

CLEAR leveres med vedligeholdelsesfrie profiler af anodiseret aluminium i farven ’silver’, men kan mod tillæg 

leveres i alle RAL-farver.  

GLAS 

Klar - 10-12mm hærdet sikkerhedsglas ( 10mm standard)       

Klar - 10-12mm hærdet+lamineret sikkerhedsglas      

Opal mat  - 10mm lamineret sikkerhedsglas med mat folie mellem glassene  

Frosted - 10mm hærdet sikkerhedsglas.       

SILENT - 12mm lamineret lydglas (fås kun som klart glas)      

Parsol - 10mm hærdet røgfarvet sikkerhedsglas (fås i bronze og grå) 

LYDDÆMPNING 

Vores standardglas har en lyddæmpning på 35 dB.  

Med vores SILENT glas kan vi tilbyde en lyddæmpning på 40 dB.  

Glasdøre leveres med en lyddæmpning op til 32 dB. 

GLASDØR OG KARME 

Glasdøre leveres med 10mm hærdet glas(klar, frosted eller parsol) med integreret greb.  Vi tilbyder 3 karmtyper:  

GS45 - 30/45mm bred og 53mm dyb til fuldglasdør.  

PLAN - 35/50mm bred og 60mm dyb til glasdør, aluramme glasdør og massiv dør. 

TWIST - Glasdør med pinoler, dørlukker i gulvpinol 

GGT SKYDEDØR 

GGT skydedør er en gulvkørende fuldglasskydedør med hjørnebeslag ved hjul (silver) og 10mm hærdet glas med  

polerede kanter (klar, frosted eller parsol). Greb, beslag, køreskinne og styreskinne med overflade af anodiseret 

aluminium, silver. Leveres inkl. dørstop og soft-luk. GGT kan monteres under loft (rumhøj) eller mod væg.  

Max mål på GGT skydedør: B100 x H 260cm.
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