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TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK



Se detaljetegninger på 
triplan.dk

Vandret snit. 
Lodret modulsamling.
Sprosseprofil 35 mm.

Lodret snit. 
Vandret modulsamling.
Sprosseprofil 35 mm.

SAMLINGER

• TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK er en videreudvikling af 

TRIPLAN LITE® glasvægssystemet og består af 1 lag glas, 

der spænder fra gulv til loft og som fastholdes i top, bund 

og side af slanke profiler.  

• Glassene samles lodret med et glasfugebånd.  

Sprosser påmonteres efterfølgende som lodrette og/eller 

vandrette profiler. Sprossernes placering afgøres i  

det enkelte projekt.  

• For generel information om TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK,  

se hjemmeside triplan.dk

TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK 

GLASVÆGGE MED SPROSSER
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https://www.triplan.dk/produkter/glasvaegge/triplan-lite/triplan-lite-new-york/
https://www.triplan.dk/produkter/glasvaegge/triplan-lite/triplan-lite-new-york/
https://www.triplan.dk/fileadmin/user_upload/New_York/Sprosseloesning_new_york.pdf
https://www.triplan.dk/fileadmin/user_upload/New_York/Sprosseloesning_new_york.pdf
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TRIPLAN LITE® |  NEW YORK. MONTAGE AF SPROSSER.

For TRIPLAN LITE® montagevejledning, se hjemmeside triplan.dk

TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK er en videre-

udvikling af TRIPLAN LITE®, et glasvægssy-

stem i et enkelt design med smalle gen-

nemgående profiler i top og bund.

TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK glasvægs-

system har smalle lodrette og  vandrette 

sprosser. En elegant løsning med industri-

elt præg, som giver kant til indretningen 

og som er nem at montere. 

Med en TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK  glas-

væg bevares transparens, åbenhed og flek-

sibilitet i indretningen med en smuk  

og enkel løsning. 

TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK produceres 

som et standardiseret glasvægssystem på 

vores egen fabrik og er dermed hurtigt og 

nemt at levere. Samtidig er det let at tilpas-

se individuelt, så du kan få en skræddersy-

et løsning, der passer til dit projekt.

TRIPLAN LITE®  |
NEW YORK

triplan.dk  |  T.: +45 4353 9999  |  triplan@triplan.dk 
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Fig.11, 12 og 13  

TRIPLAN LITE® | 34 - 43 dB kan e�er færdig montage forsynes med påklæbede lodre�e og 
vandre�e sprosser (TRIPLAN NEW YORK®).

NB! Lodre�e sprosser (rød tape) monteres først, dernæst monteres vandre�e sprosser (blå tape) 
imellem de vandre�e sprosser/sideprofiler.

1. Rengør glasset for fedt og støv.
2. Lodre�e sprosser �lpasses i længde og påklæbes mellem top- og bundprofil.
3. Tætningsliste �lskæres i sprossens bredde, så sprosse og top-/bundprofil mødes. Fig. 11-12.
4. Vandre�e sprosser �lpasses i længde og påklæbes mellem lodre�e sprosser/sideprofil. Fig. 13.

5B. Montering af glas - modulsamling sprosseprofil
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Lodret sprosse = 
rød tape

Vandret sprosse
= blå tape
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TP Lite - montagevejledning
Varenr.: 17920000000
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MONTERING AF SPROSSER PÅ VÆG

1. Rengør glasset for fedt og støv.

2. Lodrette sprosser (1) (gul tape) tilpasses i længde og påklæbes mellem top- og bundprofil.

3. Tætningsliste tilskæres i sprossens bredde, så sprosse og top-/bundprofil mødes. Fig 1-2.

4. Vandrette sprosser (2) (blå tape) tilpasses i længde og påklæbes mellem lodrette sprosser/sideprofil. Fig. 3
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Fig 1, 2 og 3

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Varenr. 14498xx3000

Varenr. 14499xx3000

TRIPLAN LITE® glasvægssystemet kan efter færdig montage forsynes med påklæbede lodrette og vandrette spros-
ser. Vægtypen betegnes TRIPLAN LITE®  |  NEW YORK.

NB! Lodrette sprosser (gul tape) monteres først, dernæst monteres vandrette sprosser (blå tape) imellem de vand-

rette sprosser/sideprofiler. Sprosser til døre og vægge er forskellige.
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https://www.triplan.dk/fileadmin/user_upload/download/brochurer/tp_lite_montagevejledning.pdf

