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Silence - Glaspartier och skjutdörrar



1. Dockporten, Malmö - SSC levererade stora Silence skjutdörrar med färgspel mot fasta partier.

2. Kv Bilen 4, Malmö - SSC levererade glaspartier i stor variation både vad gäller ljud och dimensioner.

3. Sonys kontor, Stockholm - Sony köpte innerdörrar, fanerade glaspartier, systemväggar och fönster från SSC.
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De flesta av oss vill ha möjlighet till tystnad omkring oss 

när vi arbetar. Det ger ökad trivsel, men också ökad koncen-

tration och högre produktivitet. Vi har lång erfarenhet av 

att leverera glaspartier som kombinerar estetik med smarta 

funktioner och ljuddämpning som fungerar i praktiken. 

Silence är vår vidareutvecklade serie med glaspartier som 

klarar en ljudreduktion mellan 25 och 45 R´w (dB). Dessa 

värden är uppmätta på fältet och visar på verklig ljuddämp-

ning i en vanlig installation. För att klara avsedd ljudreduk-

tion ställs även krav på omgivande byggnadsdelar.

När arbetet kräver tystnad



Glas är ett bra material. Det gör det möjligt att stänga om 

sig utan att känna sig innestängd. Att få vistas i lugn och 

ro utan att isolera sig helt. Men denna glasets möjlighet 

att kombinera närvaro med avskildhet bygger förstås på att 

glaspartierna verkligen klarar att stänga ute störande ljud.

Silence glaspartier består av ett ramverk av fanérinklädd eller 

grundfolierad formstabil MDF. De ljuddämpande glasskivorna 

hålls på plats av en genialiskt utformad och patenterad 

klämlist som sluter helt tätt på båda sidor om glaset, något 

som dessutom förhindrar skrammel. Skjutdörrar sluter tätt 

på alla sidor. Inget har lämnats åt slumpen. Varje detalj är 

utformad för att ge maximal ljudkomfort.

Glaspartier för maximal ljudkomfort!



Silence Glaspartier
Klämlisten som håller glaset på plats i profilen säkerställer 

alltså både ljudisoleringen genom att klämma tätt om glaset 

på båda sidor och att glaspartiet blir skrammelfritt. Våra 

glaspartier erbjuder också andra listiga lösningar, till exempel 

sitter det ljudisolerande lister mellan glasparti och dörrkarm 

samt mellan glasparti och golv. En annan fördel med våra 

konstruktionslösningar är att det inte finns några synliga 

skruvskallar som stör intrycket och samlar smuts och 

damm. Den rena, avskalade designen förhöjer det 

estetiska intrycket ytterligare.

Förmonterad karmskruv i överstycke (standard).

Patenterad infälld glaslist.

Karmdjup 120 mm (standard), alt. 98 eller 147 mm.

Ytskikt: målat i valfri NCS-kulör, fanér i björk (standard), 
ek eller bok. Även andra valmöjligheter finns.

Glas anpassat efter varje objekt.

Post 
55x45

Post 
150x38

Post med träglaslist  
för isolerrutor, 55x70

Montageregel 40 
mm obehandlad 
kant (standard)*

Fas för  
skuggverkan

Indragen kant en 
eller två sidor

*Montageregel levereras i 
fallande längder.

Tätning mot golv medlevereras 
vid behov och efter ljudkrav.

Som komplement till våra produkter erbjuder vi olika tillval 

som gör det möjligt att ytterligare anpassa glaspartierna 

efter önskemål och behov. För att luftutbytet ska fungera 

normalt i rum som har tättslutande och ljuddämpande glas-

partier krävs i vissa fall överluftsdon som finns som tillval. 

Vårt don har konstruerats med en ljudfälla som klarar en god 

ljuddämpning.

Vi erbjuder också olika fyllningar anpassade efter kundens 

behov. Hörnstolpar är ytterligare exempel på tillval. 

Smartare detaljer

Elfyllningar för-
borras för skruv på 
en sida. Levereras 
som standard lösa 
i bunt. Kan levere-
ras monterad mot 
tillägg.

Överluftsdon med 
ljudfälla, levereras 
monterad

Elrör

Förborrat för skruv

Hörnstolpe 90o

Isolerad 
beroende på krav

Hörnstolpe 45o

Fyllning <25dB R´w 2x12 mm skiva

Dubbel fyllning, 
isolerad. Utförs 
olika beroende 
på krav.

Fyllning <30dB R´w 2x12 mm 
skiva + 9 mm skiva MDF

Produkt  R’w/fältvärde

Fasta glaspartier

Silence 25   25

Silence 30   30

Silence 35   35

Silence 40   40 (endast med tät dörr)

Silence 45   45 (avser parti utan dörr)

Skjutdörrar

Integrerade och utanpåliggande skjutdörrar med 

ljudreduktion kan levereras till Silence 25, 30 och 35. 

Detta ställer även krav på omgivande byggnadselement.
 

Dimensioner

Karmtjocklek  30 mm

Karmdjup, standard  120 mm

Karmdjup, tillval  98 eller 147 mm

Tvärpost, smal  H 55 x 45 mm

Tvärpost, bred H 150 x 38 mm

Dörrbladshöjd, max  M25 + överljus

Höjd skjutdörr, max  M24 + överljus

Höjd sektion, max*  3050 mm utan delning

*Maximala mått för höjd och bredd per sektion begränsas 

av transportöppningar, hanteringsvikt m.m.

Ljudglas eller dekorglas?

Idag finns en mängd olika dekorglas 

på marknaden, men oftast inte med 

ljudglas som standard. Vi kan kom-

binera olika dekorglas med ljudglas 

så att ljudegenskaperna fortfarande 

kan garanteras. Vi kan även erbjuda 

frostad folie ur ett brett sortiment, 

exempelvis helfrostat eller med val-

fritt mönster, logotyp, namn etc.

Du har idéerna, vi har lösningarna.

Kant behandlad 
lika parti

Silence glaspartier lämpar sig främst för uppvärmda lokaler och ej för fuktiga miljöer eller som klimatavskiljande partier.



Integrerade och utanpåliggande skjutdörrar
En av våra lösningar är de golvgående skjutdörrarna med 

justerbara hjul som går på golvskena istället för att hänga 

på hjul upptill som är det vanliga. För användaren har detta 

ingen större funktionell betydelse, men det ger dörren en mer 

robust känsla. Vid monteringen har det en viktigare funktion. 

Det förkortar nämligen avsevärt monteringstiden. Dessutom 

behövs väldigt sällan någon efterjustering. Dörrblad kan utfö-

ras både som massiva, täta eller glasade.

Dörrstopp

Glas anpassat efter 
varje objekt. 

Post 55x45 mm 
alt. utförande 
150x38 mm

Dörrstopp

Fast del Integrerad (golvgående)

Styrskena  
aluminium  
(höjd 8 mm)

Karmdjup 120 mm 
(standard), alt. 98 
eller 147 mm.

Ytskikt målat i val-
fri NCS-kulör, fanér 
i björk (standard), 
ek eller bok.  
Även andra val-
möjligheter finns.

Anslagskarm, 
finns i olika 
utföranden 
beroende på 
ljudkrav eller 
önskemål.

Våra utanpåliggande skjutdörrar utförs med kornisch 

och kan levereras med samma beslagning som till 

integrerade skjutdörrar. De lämpar sig för väggöpp-

ningar som inte medger integrerade skjutdörrar eller 

slagdörrar. 

Utanpåliggande (golvgående)

Överstycke  
integrerad  
skjutdörr

Skjutkarm 
50x62 mm

Tätningslister

Överstycke utanpå-
liggande skjutdörr

Tätlist



Vi kan logistik!
Många av våra stora leveranser kan innehålla tusentals 

delar. Genom åren har det givit oss möjlighet att finslipa 

vår logistik, och det ger stora fördelar för de som ska 

montera produkterna. Vi har ett väl genomtänkt sätt att 

märka varje del av leveransen och hur detaljerna finns 

packade på pallarna. Därigenom spelar det ingen roll 

vilka delar som behövs först, det är alltid enkelt att hitta 

dem utan att lasta om och packa upp allt.

Varje del av leveransen är också märkt så att det tydligt 

framgår vilken del det handlar om och vilket vånings-

plan och utrymme den ska till. Vi vågar lova att det från 

första offertförfrågan till uppföljning av projektet kom-

mer att vara en positiv upplevelse att jobba med oss.

SSCs övriga sortiment
Förutom Silence tillverkar vi glaspartier i massivt utfö-

rande i respektive brandklass och utfärdar utförandein-

tyg samt bifogar kopia på godkänt typgodkännande vid 

klass E30/EI30. Glasning sker alltid med typgodkända 

glas, och vi lämnar gärna information om vilka storlekar 

som är godkända i respektive klass.

Vi erbjuder även ett brett sortiment av tillvalsprodukter. 

Hela SSC Skellefteås sortiment av massiva innerdörrar 

och infällda skjutdörrar med till exempel pocketkarmar, 

garderobskarmar, överluftsdon, elfyllningar, stålspröjs, 

draghandtag till skjutdörrar och lås. Har du speciella 

önskemål eller funderingar, ta kontakt med oss.

För ytterligare detaljer kring våra produkter rekom-

menderar vi våra datablad eller att du tar kontakt 

direkt med oss med dina frågor.

När det börjar vara dags för finsnickerierna säger vår erfa-

renhet att det ofta är bråttom på bygget. Vi har konstruerat 

våra glaspartier för enklast möjliga montage och de levereras 

i de allra flesta fall färdigglasade. Glaspartierna ställs på en 

syll som även den kan levereras med färdigbehandlad kant 

om man vill undvika golvsockel och därigenom få ett ännu 

snabbare montage. Alla våra fasta partier levereras med för-

monterade Temahylsor i överstycke för infästning. Med alla 

leveranser bifogas också montage-instruktioner med tydliga 

illustrationer. Många blir förvånade när de upptäcker hur 

fort det går att få partierna på plats. 

Om så önskas erbjuder vi naturligtvis också montagetjänster 

från egna montörer med goda kunskaper om våra produkter.

Nyckelfärdigt från SSC

Låsbar garderobskarm
Vår garderobskarm är en enkel och funktionell lösning 

för att skapa ett låsbart utrymme i kontoret. Du kan 

välja mellan flera olika fanérslag eller täckmålat i valfri 

NCS-kulör. Garderobskarmen levereras i lösa delar.
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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.

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


