
NU ÖPPNAR 
CREONORDIC I SVERIGE!
Vi levererar Glasväggar, modul väggar, kontorsväggar, undertak och  
andra lösningar för ditt kontorslandskap! God kvalitet, snabb leverans  
och konkurrenskraftiga priser är några av våra fördelar. Kontakta oss  
redan idag för hur vi kan hjälpa er i era framtida projekt! 

www.creonordic.se
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PROFILER KARM/DÖRR
1. U-profil - Tak: U profil 30, 40 och 60 mm kan 
användas i tak. Det monteras en tätningslist i bakkant  
på u-profilen mot tak.

6. Dörrkarmprofil: Samma dörrkarmprofil används  
både för massiv och -glasdörr. Det är ett integrerat spår  
för intilliggande glas i sidor och topp. Dörrkarmen 
monteras efter att botten och topp profiler är monterade.

2. UL-profil - Vägg: 30 och 40 mm kan användas på 
vägg. Profilen är 2-delad, så du klämmer fast låsprofilen efter 
att glaset är monterat. Detta förenklar monteringsjobbet och 
ger större toleranser till glasdimensionerna.

5. Låshus: Låshus-set i aluminium till glasdörr samt 
medföljande vrid är utvecklat baserat på ”ASSA 565”.  
Kan levereras förberett för cylinder.

3. UL-profil - Golv: UL-profil 30 eller 40 mm används 
för golv. Profilen är 2-delad,vilket innebär att man klämmer 
låsprofilen efter att man monterat in glaset. Glaset justeras  
med justeringsklossar i botten.

7. Gångjärn: Glas gångjärn är utformade för att passa 
“ASSA” stolpgångjärn. Det betyder att samma ram kan 
användas för massiv- och glasdörr. På en standarddörr finns  
3 gångjärn.

4. U-profil - Hörn: Profilerna är enkla att anpassa  
på byggarbetsplatsen. Glaset limmas med silkontape.

8. Silikonfogband: Silikonfogband används för att limma 
glasytorna under montering. Dessa leveraeras i svart färg.

CREO NORDIC 
GLASVÄGG
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 Komplett system.

 Kort leveranstid.

 Nytt montage-effektivt system. 

 Förmonterad gummitätningar.

 Profiler för glastjocklek 10 - 20 mm. 
 Samma gångjärn på glas och massiva dörrar.

 Special produktion utförs snabbt och effektivt.

 Lackeringsanläggning för valfri RAL - kulör.

CREO NORDIC GLASVÄGG
Företagets filosofi är att utveckla produkter med god design, som är 
lätta att montera och som har ett konkurrenskraftigt pris. CreoNordic 
skall vara din naturliga samarbetspartner på inredning. 

www.creonordic.se
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