
Högkvalitativa och flexibla helglaspartier



Stänger inne allt ljud, släpper in allt ljus
Som en del av vårt mycket breda glaspartisortiment erbjuder 
vi helglaspartier med aluminiumprofiler tillsammans med dörr-
portaler i olika träslag. En stor styrka är vår flexibilitet. Genom 
SSC’s unika bredd kan andra snickeriprodukter kombineras. 
Dessutom finns överluftsdon, elfyllningar och hörnstolpar som 
tillval. Även varierande utföranden finns som dold karm, synlig 
karm, inåt- och utåtgående livande dörrblad.

Egenutvecklad funktions- och kvalitetssäkring 
Vi erbjuder också egenutvecklade profiler och tätningslister 
som optimerar såväl partiets utseende som funktion, t ex gäl-
lande ljudreduktion. Viktiga är också våra fogningsmetoder 
som maximerar den estetiska upplevelsen av stora, samman-
hängande glasytor och samtidigt möjliggör en enkel hantering 

samt minimerar risken för skador vid transport och montage. 
Ytterligare en kvalitetssäkring är de montagetjänster vi erbjuder 
genom SSC Entreprenad.

Kunskap som optimerar slutresultatet  
Naturligtvis är vår breda och djupa erfarenhet och kunskap en 
betydande kundfördel. I oss får du ett kunnigt bollplank när 
det gäller allt från den övergripande helheten – mixen med  
t ex andra glaspartier och snickeriprodukter – ner till enskilda 
lösningar och detaljer. Vi guidar dig till de lösningar du vill ha. 
Mer information och specifikationer över detaljer och standarder 
finns i de PDF:er som du kan ladda ned från vår hemsida.  

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Helglaslösning med portal  
och inåtgående dörr
 
• Glas 10, 12 och 16 mm

•  Aluminiumskena 28x30 mm (delad) i sidor och botten  
och 28x40 mm (fast u-skena) upp mot tak

 • Dörr 60 mm falsad och 35 dB, alternativt 40 mm < 35dB

• Portal slät utsida

• Portal levereras i tre delar, alternativt monteras på fabrik

Helglaslösning med portal  
och utåtgående dörr
 
• Glas 10, 12 och 16 mm

•  Aluminiumskena 28x30 mm (delad) i sidor och botten  
och 28x40 mm (fast u-skena) upp mot tak

•  Dörr 40 mm standardtyp, dolda gångjärn, alternativt  
standard synliga

• Portal levereras i tre delar, alternativt monteras på fabrik

Mått och fakta

Standardportal M13x21-27 med dörr M10x21, karmdjup 118 mm

Gångöppningsmått med dörr öppen i 90°: 10M 850 mm, 9M 750 mm

Minsta bredd på elfyllning vid anslagssida 200 mm (plats för eldosa)

 

Specialmått och lösningar enligt överenskommelse.



SSC Skellefteå

0910-72 59 00  

kundservice@sscgroup.se

www.sscgroup.se

SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar hög-

klassiga produkter och tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar 

kontinuerligt med att stärka sin position som objektspecialist på den nordiska marknaden.

U
tg

åv
a 

10
12

Specialinredningar
Fönster
Dörrar
Glaspartier
Entrépartier
Elcentralfronter
Skåpinredningar
Vindstrappor 
Väggluckor

På vår hemsida  
kan du läsa mer om 
alla våra produkter  
och tjänster 
www.sscgroup.se


