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Kontor opført af Matadorvægge på mezzanin. Giver optimal pladsudnyttelse og overblik

Matadorvægge
Matadorvægge er et produkt af høj kvalitet med et flot og fleksibelt design.
Væggene anvendes til rumadskillelse, støjafskærmning, maskinindkapsling, driftskontorer og m.m.
Kun fantasien sætter grænser for mulighederne.
Matadorvægge laves i alle mål med døre, vinduer m.v.
Det fleksible system er nemt at tilpasse og opbygge - og væggene kan let flyttes og genanvendes, hvis
det bliver aktuelt.
Modulopbygningen sikrer perfekt tilpasning til alle formål.
Der kan fås skillevægge i op til 9 meters højde - med gangdøre, skydedøre, dobbeltdøre, manuelle/
automatiske porte og lydsluser til specielle gennemføringer.
Gennem kombination af forskellige vægtyper opfyldes individuelle krav: fysisk adskillelse, effektiv
støjdæmpning, flot og miljøvenlig indretning, brandsektionering, termisk isolering osv.
Den fleksible opbygning giver mulighed for at udvide eller ændre dør- og vinduesplacering samt flytte
vægge og hele rum.
Såvel montering som demontering foretages let med den unikke og patenterede clipsløsning.
Da væggene kan genbruges, garanteres samtidigt en god økonomi.
Løsningerne leveres i standardudførelse eller tilpasset den aktuelle opgave.

Konstruktion
Alle stålkomponenter til Matadorvægge bliver fosfateret
og pulverlakeret. Denne overfladebehandling sikrer, at de
effektivt modstår påvirkninger fra de aktuelle miljøer.
Pulverlakeringen foretages i eget anlæg med farver efter
RAL-skalaen.
Dette bliver gjort med en filmtykkelse på min. 70my og
med en glans (60 grader) 75 +/-5. Der er vedhæftning
(DIN53151 – 2mm) Gt 0.
Når vi anvender denne overfladebehandling er væggene
velegnede til anvendelse i miljøer med korrosionsklasse 3
(DS412).
Er kravene til korrosionsbeskyttelse højere, kan vi
opfylde dette ved yderligere tiltag.
Pulverlakeringen foretages i eget anlæg
med farver efter RAL-skalaen.

Matadorvægge kan anvendes som skillevægge i op til 9
m højde.
60mm enkeltpladevæg uden isolering til fysisk
adskillelse.
60mm dobbeltpladevæg med isolering, til almindelig
rumadskillelse eller højeffektiv støjreduktion.
150 mm dobbeltstolpekonstruktion med isolering, til
ekstrem støjreduktion eller som brandsikker BS-60
adskillelse.
Væggene kan udføres med lydabsorbent for reduktion af
efterklangstiden og regulering af rumakustikken.
Matadorvægge leveres med gangdøre, skydedøre,
dobbeltdøre, truckporte, lydsluser og m.m. Disse levers
enten i standardudførelse eller tilpasset den aktuelle
opgave.

MATADORvægge er opbygget modulært.
Kassetterne har en tykkelse på 1,25 mm med en bredde
på 900 mm og en højde på 1035 mm (eller 517,5 mm).
Disse mål gælder for både vægkassetter, vinduer og
døre.
Ved at anvende standard mål og et unikt clipsssystem
kan vi hurtigt og økonomisk foretage ændringer eller
udskifte komponenter, der er blevet beskadiget.
Ved at anvende de samme komponenter til alle vægtyper
og til høje som lave vægge sikrer vi næsten 100%
genanvendelse når der bygges om.

Unikt clipsssystem
sikrer høj fleksibilitet og
nem
genanvendelse

Matadorvægge kan anvendes som
skillevægge i op til 9 m højde.

Farver

Der tages forbehold afvigelse mellem her angivne farver og de af os leverede

Matadorvægge leveres i ovenstående RAL farver uden
farvetillæg.
Standardfarver til Matadorvægge er:
Vægstolper, vinduesrammer, dørrammer, fodpaneler og
andre profiler: RAL 7037 mørkegrå (støvgrå)
Vægkassetter og dørkasetter: RAL 7035 lysegrå
Ved valg af standardfarver vil leveringstiden oftest være lidt
kortere og der vil i reglen være en lidt højere fleksibilitet i
forbindelse med levering af evt. reservedele.
Matadorvægge kan, mod et farvetillæg og en lidt længere
leveringstid, leveres i stort set alle tilgængelige RAL farver.

Fleksibilitet og bæredygtighed
Matadorvægge er opbygget modulært med breddemål 900 mm og
højdemål 1035 mm (eller 517,5 mm). Målene gælder for både
vægkassetter, vinduer og døre. Ved at anvende standardmål og et
unikt clipssystem kan vi hurtigt og økonomisk foretage ændringer
eller udskifte komponenter, der er blevet beskadiget. Ved at anvende
de samme komponenter til alle vægtyper, høje som lave, sikrer vi
næsten 100% genanvendelse og optimal bæredygtighed ved
ombygning.

Støjdæmpning med garanti
Matadorvæggen er målt til en luftlydsisolation på op til R’w= 52 dB
(DS2186.1) (se datablad for luftlydisolation og lydabsorption)
Skov Industri A/S har en meget stor kompetence og erfaring inden
for mange forskellige støjdæmpningsopgaver, til langt de fleste er
Matadorvægge derfor et naturligt valg.
I en støjløsning fra Skov Industri A/S kan indgå flere forskellige
vægtyper, f. eks. med perforerede vægkassetter og akustiklofter.
Dokumenteret tillid til Matadorvægge, gør det muligt, ud fra egne
eller anerkendte lydmålinger, at tilbyde en optimal løsning af dine
støjproblemer og på forhånd give en garanti på det resultat vi
forventer at opnå ved den foreslåede løsning.
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi med garanti løser dine
støjproblemer!
Læs mere om vore flotte resultater og referencer på:
www.skov-industri.dk

Brandsikring
Matadorvæggen er som 150 mm dobbeltvæg testet af Dantest
(DS1051.1) og klassificeret som ”ikke bærende adskillende BS-60
væg (DS1052.1) i evt. kombination med en BS-60 tagkonstruktion,
etableres en selvstændig brandisoleret stolpekonstruktion til at bære
taget.

Termisk isolering
Specielle krav til Matadorvæggens varmeisoleringsevne, opfyldes ved
at variere konstruktionstykkelsen på en dobbeltvæg. Matadorvæggen
kan således opfylde et hvilket som helst krav til U-værdi.
Hvor det er påkrævet, kan der etableres en effektiv dampspærre ved
at fuge alle samlinger.

Renrum
Matadorvægge anvendes til renrum, ved at fuge væggens samlinger
opnås en glat og rengøringsvenlig overflade.
Alt efter krav leveres, sluser, renrumslofter og særlige
renrumsvinduer.
Til særlige opgaver kan Matadorvæggen leveres i forskellige rustfrit
stål kvaliteter.
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