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TRIPLAN LITE® | GLASVÆGGE

ÉT SYSTEM
– MANGE
MULIGHEDER
TRIPLAN LITE® FULDGLASVÆGGE
TRIPLAN LITE® er en let og elegant glasvægsløsning, som
kan opfylde alle gængse krav til brand og lyd i et enkelt
design. Ens for alle varianter i systemet er de smalle
gennemgående profiler i top og bund og de enkle karme
til glas- eller trædøre.
LYD OG BRAND EGENSKABER
Med TRIPLAN LITE® opnås den perfekte kombination af
teknisk velfunderede løsninger og designmæssig frihed.
Der kan vælges mellem mange brandklassifikationer fra
E - EI og forskellige lydkrav op til 50 dB.
DESIGNKATEGORIER
Der er uendelig mange designmuligheder indenfor
TRIPLAN LITE® glasvægssystemet. Vi har valgt at opdele
vores designs i tre overordnede kategorier:
• ALU: Den klassiske kontorglasvæg
• NEW YORK: Et moderne take på en gammel klassiker
• WOOD: De kendte løsninger i en varm og smuk finish
TRIPLAN LITE® produceres som et standardiseret system
på Triplans egen fabrik og er dermed hurtigt og nemt at
levere. Samtidig er det let at tilpasse individuelt, så du
kan få en skræddersyet løsning, der passer til dit projekt.
TRIPLAN LITE® glasvægssystemet er miljøvaredeklareret
og produceres i Danmark.
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TRIPLAN LITE® fuldglasvægge og 2-lags glasdøre
Carlsberg CCO | CF Møller Architects
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TRIPLAN LITE® | 34 - 43 dB

TRIPLAN LITE® | 34 - 43 dB er en klassisk
fuldglasvæg med fokus på dagslys, enkelhed
og transparens. Nem og hurtig montage.

Lyd op til:

Vægtykkelse:

25 - 35 mm

Væghøjde op til:

Brand op til:

Transparent fuge
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RW 43 dB* Glassets lydreduktion
4,6 m
–

Sort fuge

Sprosse

Fuldglasvæg med hvide profiler
Møllevangs Allé, Århus | Liberalt erhverv
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TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB er fuldglasvæggen med
æstetik og funktionalitet i én løsning. Enkelt og
elegant udtryk og ekstra høj lyddæmpning.

Lyd op til:

RW 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse:

55 mm

Væghøjde op til:

Brand op til:

Sort fuge
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4,2 m høje 46 dB glasvægge
Nexus Cph Kalvebod Brygge | Arkitema Architects

4,5 m
–

Sprosse

7

TRIPLAN LITE® | E - EI

TRIPLAN LITE® | E – EI har samme enkle og minimalistiske udtryk som øvrige glasvægge i TRIPLAN
LITE®-serien, kombineret med høj brandsikkerhed.

Lyd op til:

RW 43 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse:

Væghøjde op til:

Brand op til:

Transparent fuge
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42 - 56 mm
3,5 m

EI 60

Sort fuge

Sprosse

EI 30 fuldglasvæg med transparente fugesamlinger
Triplan | Showroom

9

TRIPLAN LITE® | ALU

TRIPLAN LITE® | ALU er det klassisk enkle glasvægsdesign, udført med profiler og karme i
elokseret eller malet overflade.

Lyd op til:

RW 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse:

25 - 56 mm

Væghøjde op til:

Brand op til:

4,6 m

EI 60

Overflade:
Sort
Hvid
Elokseret
Special
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TRIPLAN® | ALU fuldglasvæg med glasdør og overblok
Triplan | Showroom
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TRIPLAN LITE® | WOOD

TRIPLAN LITE® | WOOD er et eksklusivt design
med en varm og smuk finish. Profiler og dørkarme
er beklædt med FSC-bæredygtige egetrælister.

Lyd op til:

RW 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse:

35 - 66 mm

Væghøjde op til:

Brand op til:

4,6 m

EI 60* Projektgodkendelse

Overflade:
Matlakeret
massiv eg
Special
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TRIPLAN LITE® | WOOD i egetræ
Triplan | Showroom
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TRIPLAN LITE® | NEW YORK

TRIPLAN LITE® | NEW YORK er den klassiske
glasvæg udført med slanke sprosser, der med et
industrielt look giver kant til indretningen.

Lyd op til:

RW 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse:

25 - 56 mm

Væghøjde op til:

Brand op til:

4,6 m

EI 60* Projektgodkendelse

Overflade:
Sort
Hvid
Elokseret
Special
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TRIPLAN® | NEW YORK med glasdør i fuld højde
Triplan | Showroom
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TRIPLAN LITE® | VÆGTYPER

34 - 43 dB

Profilhøjde
40 mm

10 - 21 mm
glas

Profilhøjde
30 mm

2 mm næsten
usynlig samling
med klar tape

•
•
•

E - EI

Profilhøjde
30/40/60 mm

41 - 42 mm
lydglas

2 mm samling
med sort tape

35 mm
sprosse
(eftermonteres)

Samling med
5 mm sort
akustikfuge

35 mm
sprosse

13 - 31 mm
brandglas

Samling med 4 mm
klar brandfuge

Samling med 5 mm
sort brandfuge

35 mm
sprosse

VÆGTYPE

PROFILHØJDE

VÆGTYKKELSE

GLASTYKKELSE

GLASHØJDE MAKS.

BRANDKLASSIFIKATION

LYDREDUKTION GLAS

TRIPLAN LITE® | 34 - 43 dB

30 | 40 | 60 mm

25 | 30 | 35 mm

10 - 21 mm

4,6 m

–

34 - 43 dB

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

30 | 40 mm

55 mm

41 - 42 mm

4,5 m

–

46 - 50 dB

30 | 40 | 60 mm

42 | 49 | 56 mm

13 - 31 mm

3,5 m

E 30 - EI 60

38 - 43 dB

TRIPLAN LITE® | E - EI
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46 - 50 dB

Profilhøjde
30/40/60 mm

Lydreduktion afhænger af hvilken glastype og hvilken tykkelse glas, der benyttes.
Glastykkelse kan afhænge af væghøjde.
Glashøjde er vejledende. Bredde- og højdeforhold er indbyrdes afhængige.
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TRIPLAN LITE® | EGENSKABER

DESIGNKATEGORI

SAMLINGER (GLAS)

DØRTYPER

ALU

WOOD

NEW YORK

KLAR

SORT

SPROSSE

GLASDØR**

2-LAGS
GLASDØR

STÅLRAMMEGLASDØR**

MASSIVDØR***

TRIPLAN LITE® | 34 - 43 dB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TRIPLAN LITE® | E - EI

•

•*

•*

•

•

•

•

FUNKTIONSKRAV

VÆGTYPE

* Kræver projektgodkendelse

•

** Glassets lydreduktion:
Vægtype Rw 34 - 43 dB: Op til Rw 40 dB
Vægtype Rw 46 - 50 dB: Op til Rw 40 dB
Vægtype E 30 - EI 60: Op til Rw 43 dB

*** Dørbladets lydreduktion:
Vægtype Rw 34 - 43 dB: Op til Rw 35 dB
Vægtype Rw 46 - 50 dB: Op til Rw 40 dB
Vægtype E 30 - EI 60: Op til Rw 40 dB

FAKTA OM TRIPLAN LITE®
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•

Personsikkert glas i individuelle størrelser

•

Forskellige glastyper

•

Brandtestet, patenteret E 30 - EI 60

•

Lydtestet med lydreduktion op til Rw 50 dB

•

Glassamlinger med fugebånd, fuge eller sprosse

•

Profiler i højde 30, 40 eller 60 mm

•

Overflade på profiler: Hvid, sort, naturelokseret eller valgfri farve

•

Tætningslister i gummi

•

Forskellige dørtyper med forskellige lyd- og brandegenskaber

•

Smalle dørkarme i aluminium eller stål

•

Nem at montere og nem at flytte og genanvende
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GLASVÆGGE
I DANSK
KVALITET
TRIPLAN – INTELLIGENTE VÆGLØSNINGER
Triplan er en traditionsrig virksomhed grundlagt i
1946. Med en lang erfaring i design og fabrikation
af glasvægge og andre typer skillevægge er Triplan i
dag en velkonsolideret virksomhed med gennemtestede produkter i høj kvalitet. Triplan har designet
og leveret vægge til byggerier i alle størrelser - både i
Danmark og resten af verden.
Glasvægge er en elegant og funktionel løsning, når
man vil have dagslys og gennemsigtighed i indretningen og alligevel har krav til at mindske støjgener og
ønsker en dør at kunne lukke.
I tæt samarbejde med både arkitekter og vores kunder hjælper vi med at designe og producere glasvægge, der bevarer åbenhed og transparens og samtidig
reducerer støjgener og afbrydelser.
Vi lægger vægt på at udvikle og producere enkle
miljø- og montagevenlige produkter og på at yde
den bedst mulige service. Vores produktion foregår i
Danmark på vores fabrik i Ishøj og udføres af højt specialiserede medarbejdere. Vores teknikere er specielt
uddannet til at rådgive i materialesalg og besidder
stor faglig indsigt.
Triplan har med TRIPLAN LITE® skabt en serie af
glasvægge, der alle er i høj kvalitet og møder krav til
brand, lyd og sikkerhed. Alt du skal gøre er at vælge.

triplan.dk | T.: 4353 9999 | triplan@triplan.dk

