
Flexica er en modulopbygget systemvæg inddelt i
felter af både glas og plader. Flexica har en karakte-
ristisk smal sprosse mellem de vandrette inddelinger.

Moduler leveres i bredder fra 300 mm til 1200 mm
og udføres som standard i
bredder på 900 mm og 1200 mm. Glasmoduler leve-
res med enkelt eller dobbeltglas.

Persienner kan indbygges og mange forskellige gla-
styper kan tillige vælges. Plader kan leveres med
valgfri overflade.

Flexica leveres som standard med et “Omega” sam-
leprofil men kan alternativt leveres med det smalle-
re profil “Aspira”.

Triplans inventarprogram f.eks. hylder, tavler og ska-
be, kan monteres direkte på væggenes samleprofil.

Flexica har et omfattende dørprogram.

Flexica

Kontakt venligst Triplan
eller besøg www.triplan.dk
for information vedrørende
tekniske specifikationer.

Triplan systemvægge er enkle at installere. De forskelli-
ge systemer er alle baseret på den samme konstruktion
således, at en væg kan ændres til en anden vægtype,
f.eks. vil en glasvæg kunne ombygges til eller sammen-
bygges med en lukket pladebeklædt væg på kort tid.

Triplan vægsystemer leveres klar til montering og
efterfølgende ibrugtagning.

De fleste komponenter i en Triplan væg kan genbruges
ved ombygning.

I systemvæggens grundkonstruktion er der taget hen-
syn til krav om lyd, brand og miljø.

For mere information besøg: www.triplan.dk

Generel information 

mm Kg/m2 mm Rw dB Min. Stolpe

TF1-11/30 100 30 50 44 30 72 mm

TF1-11/60 100 32 75 44 60 72 mm

TF1-12 125 48 50 49 60 72 mm

TF2-12 100 48 50 49 60 49 mm

TF2-21 150 32 2x50 50 90 49 mm

TF2-22 165 50 2x50 54 120 49 mm

TFG-1 (Glas) 100 18 - 28-32 - 72 mm

TFG-2 (Glas) 100 29 - 39 - 72 mm
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