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Sesam har i mere end 50 år produceret

Opdel et åbent kontorlandskab med

og installeret vægsystemer til en lang

en skillevæg, eller udform kontorer og

række v irksomheder i Danmark. Gennem

mødelokaler i det eksisterende rum.

tæt dialog og samarbejde med kunden

Mulighederne er mange, og det er kun

skræddersyer vi den helt rigtige løsning.

fantasien, der sætter grænser for, hvad der

Høj ser vice og kvalitet er nøglebegreber

kan skabes med vores systemvægge. Skal

for den måde vi driver forretning på.

rumfordelingen ændres, så kan væggene
nemt flyttes eller udbygges.

Vores vægsystemer giver fleksibilitet
og skaber en optimal udnyttelse af rum.

Det er nemt at integrere glaspar tier og

Systemerne kan ikke bare indpasses

døre i vores systemvægge eller bruge det

elegant i byggeriet – de tilføjer også

som et alternativ til den traditionelle gips-

arkitekturen en ekstra dimension.

væg. Vores færdigbehandlede gipsplader

Sesam leverer blokvægge, systemvægge

sættes op med et klik. Det er både nemt

og foldevægge i mange forskellige mate

og billigt, og med diskrete samlinger giver

rialer skræddersyet til den enkelte kunde.

det et pænt look.

På vores hjemmeside www.sesam.as kan
læses meget mere om de enkelte systemer.
Her kan også downloades tegninger og
andre detaljerede produktinformationer.
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SYSTEMVÆGGE
Vores systemvægge er designet til at
skabe et godt arbejdsmiljø og en behagelig atmosfære. Væggene fås i et utal af
kombinationsmuligheder og materialer,
og det er muligt at integrere eksempelvis
fladskærme og højttalere. Systemvæggene
fås med forskellige lyddæmpende effekter
og i materialer, der skaber en god akustik
i rummet.
Vægpladerne opsættes på galvaniserede
stålskinner med isolering imellem. De kan
nemt flyttes, hvis der bliver brug for en
a nden ruminddeling på et senere tidspunkt. Vægtykkelsen fås fra 82 – 102 mm
med en lydreduktion på helt op til 53 dB
og i brandklasse EI60.
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PRODUKTINFO
Materialer:

Miljø:

Systemvægge fås i flere forskellige materialer såsom gips, træ eller aluminium.
Vægsektionerne kan males i de ønskede
far ver. Det giver også mulighed for at vælge
mønstre f.eks. med reliefvirkning, at få en
kunstner til at udsmykke eller at dekorere
med firmalogo eller andet. Sektionerne kan
ligeledes leveres fineret eller belagt med
væv, vinyl, laminat eller anden belægning
efter ønske – eksempelvis glasrude.

Alle materialer der benyttes i SESAMs
produkter er miljøgodkendte og sikrer et
godt og sundt indeklima for de personer,
der dagligt befinder sig i lokalerne.

Lydisolering:

Kvalitetssikring:

Systemvæggene giver en ekstrem
god lydisolering. Helt op til 53 dB.

SESAM giver garanti for topkvalitet på det
totale ser vicekoncept. Kvalitetssikringen
omfatter både produkt, levering, montering
og vedligeholdelse. SESAM garanterer, at
entreprisen kvalitetssikres i henhold til
den aftale, der indgås. Aftalen gælder bl.a.
projektgennemgang, planlægning, indkøb,
kontrol af underleverandør m.m.

Vedligeholdelse:
Systemvæggene er lette at vedligeholde.
Væggene kan rengøres med en let fugtig
klud. Er der behov for det, kan der bruges
rengøringsmidler uden slibemidler eller
aggressive stoffer.

Brandsikring:
Flere af SESAMs vægsystemer kan brandsikres helt op til en gennembrændingstid
på 60 minutter (EI60)

Se meget mere information på
www.sesam.as

TEKNISKE
SPECIFIKATIONER:
Model:			

Styleline

Metaline

String		

Intersign

Vægtykkelse:		

82 -107 mm

82 mm		

100 mm		

100 mm

Max Sektionshøjde:

3000* mm

3000* mm

3000* mm

3100* mm

Max Sektionsbredde:

1200* mm

1200* mm

1200* mm

1250* mm

Lyddæmpning:		

op til 48 dB

op til 47 dB

op til 47 dB

op til 53 dB

*Standard. Andre mål kan special laves
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