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CreoNordic GLASSVEGGER
CN Glass Wall består av slanke aluminiumsprofiler med integrerte gummipakninger og 

er beregnet for store glasspaneler med vertikale limte fuger. Glasset deles opp i ønskede 

moduler etter mål, eller etter tegning. Glassveggen leveres i høyder opptil 4,2 meter.  

Systemet består av U og UL profiler i for glasstykkelser fra 10 til 23 mm. Dørkarmene er 

de samme for tette massive dørblader som for glassdører. Karmene leveres med standard 

ASSA hengsler for tette massive dørblader. Glassdørbladene kan leveres standard med 

hengsler som kan monteres rett på ASSA karmhengsler eller Exclusive glassdørhengsler.

• Glass på lager – tilpasses hos oss på dagen

• Brannglass vegger E30 – EI 60

• Lydtestet med lydreduksjon opp til Rw 48 dB

• Eget pulverlakkanlegg, gir deg tilgang til valgfri RAL og NCS farger

• Dørkarmer på spesialmål produseres enkelt opptil 3000mm høyde

• Forskjellige dørtyper med forskjellige lyd- og brannegenskaper

• Skyvedører m.m. tilpasses raskt 
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1. U-profil - Tak 
U profil 30, 40 og 60mm kan benyttes i tak. 
Det monteres en pvc tettelist i bakkant på 
u-profilen mot tak.

5. Dørkarmprofil 
U Den samme dørkarmprofil benyttes til 
massiv og glassdører. Det er et integrert 
spor for tilstøtende glass i sider og topp. 
Dørkarmen monteres etter at bunn- og 
topprofiler er montert.

2. UL-profil - Vegg 
UL profil 30 og 40mm kan benyttes på 
vegg. Profilen er todelt, og man klipser 
inn låseprofilen etter at glasset er montert. 
Dette forenkler monteringsjobben, og gir 
større toleranser på glassmålene.

6. Låsekasse 
Låsekasse-sett i aluminium til glassdør 
samt medfølgende vrider er utviklet basert 
på «ASSA 565». Kan leveres forberedt for 
sylinder. Kan også leveres forberedt for  
adgangskontroll med elektrisk sluttstykke 
integrert i karm

3. UL-profil - Gulv 
UL profil 30 eller 40mm benyttes mot gulv. 
Profilen er todelt, og man klipser inn låse-
profilen etter at glasset er montert. Glasset 
justeres med justeringsklosser i bunn.

7. Hengsler 
Glasshengsler er utviklet for å passe til 
“ASSA” stolpehengsler. Dette medfører 
at den samme karmen kan benyttes til 
massiv- og glassdør. På en standard dør  
er det 3 stk hengsler.

4. U-profil - Hjørne 
Profilene lar seg enkelt  
tilpasse på byggeplass.  
Glasset limes med silkontape.

8. Silikonfugebånd 
Silkonfugebånd benyttes til å lime glass-
flatene under montasjen. Disse leveres i 
sort farge.

CREONORDIC – PROFILER / KARM/DØR



CreoNordic VEGGTYPER

CREONORDIC – GLASSVEGG MED LYDREDUKSJON

CREONORDIC – GLASSVEGG FOR BRANN

* KAN LEVERES MED STØRRE LYDREDUKSJON

 

SPROSSE
20mm 

 

PRODUKT PROFIL HØYDE
MM

PROFIL  
BREDDER MM

GLASS  
TYKKELSE MM

MAKS. HØYDE 
GLASS BRANNKLASSE LYDREDUKSJON

GLASS (RW)

CN Glass wall 30/40/60 25 mm 10 - 16 mm til 4200 mm - 24 - 39 dB

CN Glass wall 30/40/60 33 mm 17 - 23 mm til 4200 mm - 40 - 46 dB

CN Glass wall 30/40 55 mm 41 mm til 4200 mm - 47 - 48 dB

PRODUKT PROFIL  
BREDDER MM

GLASS 
TYKKELSE MM

MAKS. HØYDE 
GLASS MM BRANNKLASSE LYDREDUKSJON

GLASS (RW)

E30 Slank glassvegg 33 mm 10 - 15 mm til 4200 mm E30 38 dB

EI30 med omramming 65 mm 20 mm til 4200 mm EI30 40 dB*

EI60 med omramming 65 mm 25 mm til 4200 mm EI60 42 dB*

BR EI30 rammløs 45 mm 30 mm til 4200 mm EI30 43 dB*

BR EI60 rammløs 50 mm 35 mm til 4200 mm EI60 44 dB*

PROFIL  
H = 30/40/60mm

GLASSVEGGER  
10 – 23mm

GLASS / 
TETTDØR

BRANNKLASSE 
E30 – EI60

LYDREDUKTION 
R24 – 48 dB

BREDDER  
fra 300 mm 
til 1500 mm

HØYDER  
til 4200 mm





CreoNordic PRODUKSJON
INHOUSE PRODUKSJON AV GLASS OG PROFILER 
Creo Nordic bearbeider profiler og glass i våre egne produksjonslokaler. Vi tilbyr også  

produksjon av profiler og glass etter spesialmål, og har eget pulverlakkeringsverksted. 

KORT LEVERINGSTID FRA LAGER 

Vi har alle standardvarer på lager, og tilbyr spesialproduksjon som utføres raskt og effektivt.



EKSEMPLER AV GLASSVEGGER

24 - 39 dB

40 - 46 dB



47 - 48 dB

EI30 - EI60



EKSEMPLER AV GLASSVEGGER

24 - 39 dB

24 - 39 dB



24 - 39 dB

24 - 39 dB



Kontakt: 
CreoNordic AS
Bjellandveien 26, 3172 Vear 
Tel. +47 90 21 40 00
mail: post@creonordic.no
www.creonordic.no


