Woodframe
Glasväggsystem med träramar

Fakta Woodframe

Glaspartier
Höjd: 2090–2780 mm. Bredd: projektanpassas.
Glas: 6 mm float glas – 13 mm glas beroende på ljudkrav.
Ljudreduktion: Rw 30–40 dB.
Karmdjup: 92/118/142 mm.

Dörrmodul (slagdörr)
Höjd: 2090 –2780 mm. Dörrbladshöjd: 2040–2340 mm. Bredd: 8–10 M.
Ljudreduktion: Rw 25–40 dB.
Tät del över dörr eller sida kan även fås som överluftsdon.
Tröskel och beslag enligt önskemål.
Dörrblad: tätt alternativt glasat.
Utförande: fanerat i valfritt träslag eller målat i ncs-kulör.

Dörrmodul (skjutdörr)
Höjd: 2090–2780 mm. Dörrbladshöjd: 2040–2340 mm. Bredd: 8–12 M.
Skjutdörrsparti: 16–24 M.
Ljudreduktion: Rw cirka 27 dB med ljudtätning (tillval).
Tät del över dörr eller sida kan även fås som överluftsdon.
Tröskel och beslag enligt önskemål.
Dörrblad: tätt alternativt glasat.
Utförande: fanerat i valfritt träslag eller målat i ncs-kulör.
Woodfr ame är väggpartier som
kombinerar trä och glas med bibehållen
känsla av ljus och öppenhet. Ramar och
spröjs i träfaner förstärker rumsligheten
och bidrar till styrningen av rummets
riktning och funktioner. Woodframe kan
kompletteras med flera olika dörralternativ,
slag- eller skjutdörr med tätt eller glasat
dörrblad.
Materialvalen anpassas efter önskemål,
liksom storleken på modulerna. Men möjligheten att träffa rätt direkt med hjälp av
våra standardmoduler är stora; de har ritats
med utgångspunkt i vår långa erfarenhet
av projekt som kräver lite mer. Detaljerna
tillverkas i önskat träslag eller målas i valfri
ncs-kulör. Det är även möjligt att variera
träfanerade och målade ytor.

Ramar och
spröjs i träfaner
förstärker
rumsligheten.
Morganas system bygger på tre olika sätt att använda glaspartier i rumsplaneringen. Alla fungerar
självständigt och kan även kombineras i ett projekt.
Woodframe är ett av dem, Frameless och Mixframe
presenteras i separata produktbroschyrer.
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Morgana levererar flexibla väggsystem för kontor
och offentliga miljöer. Vår ambition är att erbjuda
en inredningsmöjlighet, inte en produkt. Därför
kombinerar vi kunskaperna inom rumsgestaltning
och tillverkningsteknik med innovativa lösningar
och smidig kommunikation. Försäljning, utveckling och tillverkning sker i nära samarbete vid vår
anläggning på Småländska Höglandet.

