Loft
Industriell inspiration

Fakta Loft

Glaspartier
Höjd 2 090–3 000 mm, bredd projektanpassas.
Glas 10–13 mm glas beroende på ljudkrav.
Ljudreduktion Rw 35–40 dB.
Placering av stående profiler och spröjsen projektanpassas.

Dörrmodul (slagdörr)
Höjd 2 090 mm, bredd 995 mm (morganastandard).
Ljudreduktion Rw 30–34 dB.
Tröskel och beslag enligt morganastandard.
Dörrblad Helglasat med aluminiumram med eller utan spröjs.
Dörrblad Tät alternativt med glasöppning.
Utförande Faner i valfri träslag eller målat i valfri ncs s-kulör.
Karm Svart aluminium enligt grundutförande.
Karmdjup dörr 69 mm, profiler 52 mm.

Aluminiumlister
Profiler Svarta enligt grundutförande.
Mått enligt ritning.
Övriga eventuella kulörer eller anpassningar enligt förfrågan.
loft är vår tolkning av världsmetro
polernas industriella arkitektur. Ett funk
tionellt glasväggsystem som ger stor frihet
i rumsplaneringen och kombinerar det
rustika uttrycket med modern elegans.
Profilernas väldesignade detaljer ger en fin
balans mellan glas och metall och bidrar
till känslan av lätthet.
Loft tillverkas av aluminium med hög
ytfinish. Flexibel spröjsindelning erbjuds
som standard, både horisontellt och ver
tikalt, vilket gör det lätt att skapa kreativa
lösningar och rum i rummet. Systemet är
också enkelt att demontera eftersom glaset
inte fogas eller limmas utan är infäst direkt
i profilen. De fasta partierna är ljudklas
sade upp till 40 dB och dörrarna upp till
34 dB. Loft uppfyller även kraven enligt
Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Flexibel spröjs
indelning gör det
lätt att skapa
kreativa lösningar
Morganas system bygger på fem olika sätt att använda
glaspartier i rumsplaneringen. Alla fungerar självstän
digt och kan även kombineras i ett projekt. Loft är ett
av dem, Aluframe, Woodframe, Mixframe och Frame
less presenteras i separata produktbroschyrer.

Principutförande
Frameless portal med Loftprofil

Loft

Design: Tengbom.

Frameless portal med loftprofiler

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, utveck
ling och tillverkning sker i nära samarbete vid vår
anläggning i Bodafors på Småländska Höglandet.
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