
Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. glasdør i  karm, naturanodiseret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes dørglas af 10 – 12 mm sikkerhedsglas.  

Anslagsgummi er sort. Dørbladet beslås med bundskinne inkl. drop seal.  

Al dørbeslåning er naturanodiseret ligesom skinner og karm. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. glasdør i karm, lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres med CC-kant og ø8 emne. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes dørglas af 10 – 12 mm sikkerhedsglas.  

Anslagsgummi er sort. Dørbladet beslås med bundskinne inkl. drop seal.  

Al dørbeslåning er lakeret sort RAL 9005 ligesom skinner og karm. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. glasdør karm, lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes dørglas af 10 – 12 mm sikkerhedsglas.  

Anslagsgummi er sort. Dørbladet beslås uden bundskinne.  

Al dørbeslåning er lakeret sort RAL 9005 ligesom skinner og karm. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. pladedør med overblok i karm, lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes pladedør med overblok. Anslagsgummi er sort.  

Dørbladet beslås med RF greb og RF hængsler samt drop seal.  

Dørblad, overblok, skinner og karm er lakeret sort RAL 9005. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. pladedør i karm, lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes pladedør. Anslagsgummi er sort.  

Dørbladet beslås med RF greb og RF hængsler samt drop seal.  

Dørblad, skinner og karm lakeret i valgfri RAL farve. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Kurvet glasvæg med 32 eller 40 mm skinner – inkl. kurvet glasdør, lakeret 

Aluminiumsskinner 32 eller 40 mm monteres i bund og top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

I glasvæg sættes kurvet glasdør med sikkerhedsglas. Glassamlinger udføres fuget. 

Dørbladet beslås med hængsler, hank og anslag med magnethold.  

Skinner lakeret sort RAL 9005. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Kurvet glasvæg med 32 eller 40 mm skinner – inkl. kurvet glasdør i karm, lakeret 

Aluminiumsskinner 32 eller 40 mm monteres i bund og top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. Glassamlinger udføres 

fuget. 

I glasvæg sættes kurvet glasdør med sikkerhedsglas.  

I glasvæg sættes aluminiumskarm med kurvet overkarm der følger glassenes form. Heri hægtes dørglas af 

10 – 12 mm kurvet sikkerhedsglas.  

Anslagsgummi er sort. Dørbladet beslås med bundskinne inkl. drop seal.  

Al dørbeslåning er lakeret sort RAL 9005 ligesom skinner og karm. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. pladedør i karm, lakeret 

Aluminiumsskinner 32 eller 40 mm monteres i bund og sideskinner monteres skjult. Der monteres 

sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes pladedør. Anslagsgummi er sort.  

Dørbladet beslås med RF greb og RF hængsler samt drop seal.  

Dørblad, skinner og karm lakeres i valgfri RAL farve. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Dobbelthøj glasvæg med 40 mm skinner – inkl. glasdør i karm, naturanodiseret 

Aluminiumsskinner 40 mm monteres i bund og top. For fasthold af glasvæg opsættes skjulte stålbeslag i 

top.  

Der monteres sikkerhedsglas, som sammenkobles med spider-beslag og afstives med tværgående 

glasskiver. Ved denne konstruktion er det muligt at montere glasvægge svarende til dobbelthøje rum. 

Glas fastholdes i skinner med sorte gummitætninger. Glassamlinger udføres fuget. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes glasdør. Anslagsgummi er sort.  

Dørbladet beslås med bundskinne inkl. drop seal.  

Al dørbeslåning er naturanodiseret ligesom skinner og karm. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. Q-rammedør i karm, lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes Q-rammedør uden synlige glaslister.  

Anslagsgummi er sort. Dørbladet beslås med RF greb og RF hængsler samt drop seal.  

Dørramme, skinner og karm lakeret i valgfri RAL farve. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – naturanodiseret eller lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas 

eller sikringsglas.  

Glastyper afhænger af glasvæggens funktion, såsom afskærmning, sikring mod nedfald, ekstra 

lydreducerende, ect.  

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Aluminiumsskinner føres i naturanodiseret, sort RAL 9005 og rå. Rå profiler lakeres i valgfri RAL farver. 

 

 

  



Lafuco glasvægge – beskrivelser 
 

Glasvæg med 32 og 40 mm skinner – inkl. glasrammedør i karm R´w 39, naturanodiseret eller lakeret 

Aluminiumsskinner henholdsvis 32 og 40 mm monteres i sider og bund/top. Heri monteres sikkerhedsglas.  

Skinner fastgøres skjult til underlag. Glas fastholdes med sorte gummitætninger. 

Glassamlinger udføres fuget eller med transparent silikonebånd. 

I glasvæg sættes aluminiumskarm og herpå hægtes glasrammedør med lydreduktion op til R´w 39.  

Anslagsgummi er sort. Dørbladet beslås med RF greb og RF hængsler samt drop seal.  

Dørramme, skinner og karm naturanodiseres eller lakeres i valgfri RAL farver. 

 

 


