




Habila´s kvalitetssikring er din garanti for et 
gennemkontrolleret og velfungerende produkt. Alle 
arbejdsprocesser – fra projektering, og produktion til 
montage – er fastlagt efter kontrollerede procedurer. 

Habila920 glasmobilvæg 
 
Denne mobile glasvæg består udelukkende af glaselementer helt 
uden lodrette metal- eller træprofiler, hvilket gør den til en meget 
flot og elegant løsning, hvor det visuelle fra rum til rum er i 
højsædet. 
 
Habila920 leveres i 10 eller 12 mm hærdet glas. De enkelte 
elementer er ophængt med multifunktionelle hjul – dermed kan 
hele eller dele af glasvæggen køres væk og parkeres på et diskret 
sidespor uden for brugslinien. De enkelte elementer er desuden 
aflåselige, hvilket også gør Habila920 velegnet til indendørs 
butiksfacader. 
 
Habila920 kan indbygges med såvel enkelt- som dobbeltdøre i 
elementerne og glas med enten folie, silketryk eller sandblæst 
overflade for at sløre gennemsynet. Sågar et foto eller lignende kan 
printes på folie inde i glasset. 





Optimal elementbredde: 
1100 mm - 1250 mm 

Elementtykkelse: 
10-12 mm 

Laboratoriemålt lydisolation: 
Ingen 

Max. højde: 
3600 mm 

Vægt pr. m²: 
Afhængig af glastype  
ca. 30 kg 

Brandtest: 
Ingen 
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Habila dokumentation 
 
Habila920 har ingen reel lydisolation, men er primært en fysisk 
adskillelse. Alt glas er hærdet og eventuelt lamineret i henhold til 
personsikkerhedskravet. 
 
 
System 
 
Habila920 leveres med 2 hjulvogne i hvert element. Hvert element 
er aflåseligt. De vandrette profiler er som standard natur-alukseret, 
men kan også leveres pulverlakeret i RAL-farver eller rustfri 
alukseret efter eget valg. Habila920 kan gøres ekstra tæt med 
børstetætning i top og bund samt magnettætning mellem 
elementerne. 





Habila920 leveres i 2 varianter 
 
Vores produktlinie leveres i to forskellige modeller, som er tilpasset 
løsningsbehovet. Som udgangspunkt er modellerne helt i 
overensstemmelse med vores egne høje krav, men modellerne 
differentierer sig på visse detaljer: 
 
Habila-Highline er fuldløsningsmodellen, hvor der er et hav af 
standardiserede specialløsninger, som giver dig uanede 
løsningsmuligheder. Alt udstyr - fra ophæng til lukkesystemer og 
andre funktionelle løsninger - er af højeste kvalitet. Habila Highline 
er ikke bare en folde- eller mobilvæg - det er samtidig en 
arkitektonisk finish, som i høj grad bidrager til oplevelsen af hele 
byggeriet. 
 
Habila-Design er dér, hvor vi gør det umulige muligt og 
”skræddersyr” væggen efter dine ønsker. Her taler vi bl.a. om 
materialevalg, spændende overflader, farver, design og funktion. 
 



Habila, en partner du kan stole på 
 
 
Vi begyndte som et lille familieejet firma i 1981 - hvor et ord var 
et ord og en håndværker var ærekær over sit arbejde. Selv om 
vi i dag, sammen med SWG dækker hele norden og er på vej 
frem i Storbritanien og Tyskland, så har vi ikke sluppet vores 
rødder. Vi sætter stadig ligeså stor pris på ærlighed, 
professionalisme og glæden over et godt stykke gennemført 
arbejde, hvor alle er glade og tilfredse. 
 
Men tag ikke kun vores ord for det. Ring på telefon 7015 1050 
og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi for, at du får den 
bedste løsning markedet kan tilbyde. 

Habila A/S 
Engholmvej 15, Saunte 
3100 Hornbæk 
Telefon: +45 7015 1050 
Jylland: +45 7015 1075 
Telefax: +45 7015 1055 
 
Email: info@habila.dk 
Homepage: www.habila.dk 
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