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SSC Silence Portal med inåtgående dörr
 

Portal med dold karm som standard, Rw 38 dB, inåtgående dörrblad tjocklek 60 mm. 

• Målad i kulör NCS S 0502-Y/ 0500-N

• 120 mm karmdjup

• Lås 565 eller 310

• Anslagströskel portal 24 mm hög, 60 mm djup

• Portalben med karmhylsor monterade

•  Glasanslutning indragen 16 mm från utsida                          
(där dörrbladet livar)

• Portalben/Fyllning utförs med skruvad insida, stiftad/limmad 
utsida.

•  Standardstorlek 1300x2400-2700 mm med dörr M10x21 
(Fritt öppningsmått med dörr i 90° 841 mm) för att uppfylla 
tillgänglighetskrav i BBR

Tillval: 

• Överluftsdon, vertikala eller horisontella

• Portal med ljudreduktion Rw 40 dB

• Glasöppning i portaldörrblad G01 enligt Svensk standard

• Teleskopisk sidoanslutning (Väggregel)

• Teleskopiskt överstycke (Takregel)

• Dold infästning av demonterbara lock

• Andra tröskelval (Se tröskelöversikt)

• Slät gavel för anslutning av glas med aluminiumlister

• Anpassning i gavel för glas centriskt placerat

• Träslag: ek/björk, övriga träslag enligt förfrågan
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SSC Silence Karmportal med utåtgående dörr
 

Portal med synlig karm som standard, Rw 38 dB, utåtgående dörrblad tjocklek 40 mm.

• Målad i kulör NCS S 0502-Y/ 0500-N

• 120 mm karmdjup

• Lås 565 eller 310

• Anslagströskel djup 118 mm

• Portalben med karmhylsor monterade

• Glasanslutning indragen 16 mm från utsida(där dörrbladet livar)

• Portalben/Fyllning är med skruvad insida, stiftad/limmad utsida

•  Standardstorlek 1300 x2400-2700 mm med dörr M10x21 
(Fritt öppningsmått med dörr i 90° 864 mm) för att uppfylla 
tillgänglighetskrav i BBR

Tillval: 

• Överluftsdon

• Karmportal med ljudreduktion Rw 40 dB

• Glasöppning i portaldörrblad G01 enligt Svensk standard

• Teleskopisk sidoanslutning (Väggregel)

• Teleskopiskt överstycke (Takregel)

• Dold infästning av demonterbara lock 

• Andra tröskelval (Se tröskelöversikt)

• Slät gavel för anslutning av glas med aluminiumlister

• Anpassning i gavel för glas centriskt placerat

• Träslag: ek/björk, övriga träslag enligt förfrågan

• Dolda gångjärn
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Våra standardlösningar följer nedan:

ALUMINIUMPROFIL TILL GLASVÄGGAR

Standard:

•  Naturanodiserad aluminium profil med dimension 28x30 mm, 
28x40 mm på överstycke, levereras i längder på 3000 mm

• Svarta tätningslister medlevereas löst

Tillval

• Valfri RAL-kulör på aluminiumprofilen

GLAS
Glas indelas i sektioner som fogas eller tejpas med VHB-tejp. 

Standard:

• 10,38 mm Rw 35 dB lamellglas (55.1) 

Tillval:

• 10,76 mm Rw 38 dB ljudlamellglas (55.2)

• 12,76 mm Rw 40 dB ljudlamellglas (66.2)

• 16,76 mm Rw 42 dB ljudlamellglas (88.2)

SSC helglaspartier ger med sitt stora ljusinsläpp och nutida 
design ett stilrent uttryck som passar det moderna kontoret.
Partiet kan specialanpassas efter behov och vi gör vårat yttersta för att tillmötesgå våra kunders önskemål.
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Mästare på projektanpassade snickerier
Snickerier till offentliga miljöer är SSC:s vardag och spetskompetens. Vår långa 
erfarenhet av såväl svenska som internationella byggprojekt har gett oss ett unikt 
kunnande inom projektanpassning, effektiv produktion och leveranssäkerhet – 
kunskap som vi gärna delar med oss av. SSC har ett brett sortiment med utprovad 
funktion och kvalitet och stora möjligheter att anpassa produkter efter dina idéer 
och uppdragets speciella förutsättningar. Vi hjälper dig till ett lyckat projekt.


