




Saxi920 GLASSMOBILVEGG 
 
Saxi920 er en glassfoldevegg som utelukkende består av 
glasselementer helt uten loddrette metall- eller treprofiler, hvilket 
gjør den til en meget flott og elegant løsning hvor lysgjennomgang 
fra rom til rom er ønskelig.  
 
Saxi920 leveres i 10 eller 12 mm herdet helglass. De enkelte 
elementer er hengt opp med multifunksjonelle hjul, dermed kan 
hele eller deler av glassveggen kjøres vekk og parkeres utenfor 
hovedskinnen. De enkelte elementer er dessuten låsbare, hvilket 
også gjør Saxi920 velegnet til innendørs butikkfasader. 
 
Saxi920 kan leveres med enkelt- eller dobbeltdører i elementene.  
Sandblåst glass, silketrykk eller glass med folie for å redusere 
innsyn kan også leveres.  

Saxis kvalitetssikring er din garanti for et 
gjennomkontrollert og velfungerende produkt. Alle 
arbeidsprosesser – fra prosjektering og produksjon til 
montasje – er fastlagt etter kontrollerte prosedyrer. 





Optimal elementbredde: 
1100 mm - 1250 mm 

Elementtykkelse: 
10-12 mm 

Laboratoriemålt lydisolasjon: 
Ingen 

Max. høyde: 
3600 mm 

Vekt pr. m²: 
Avhengig av glasstype  
ca. 30 kg 

Branntest: 
Ingen 

N4.1/K 

N3/K 

SAXI920 spesifikasjoner 

N2 

N4.K 

N6/K 

Saxi920 - et moderne konsept 
 
Med utstrakt bruk av dagens moderne materialer som glass og 
aluminium, framstår Saxi920 som et visuelt og stilfult konsept - 
ikke bare et produkt for rominndeling. Saxi920 gir mulighet for å 
skape fleksible, lyse og luftige arealer. 
 
 
 

Saxi-dokumentasjon 
 
Saxi920 har ingen reell lydisolasjon, men er primært et fysisk skille. 
Alt glass er herdet eller laminert for å følge krav til personsikkerhet. 
 
 
 

System 
 
Saxi920 leveres med to hjulvogner i hvert element. Hvert element 
er låsbart. Topp- og bunnprofilene er som standard naturelokserte, 
men kan også leveres pulverlakkert i RAL-farger etter eget valg. 
Saxi920 kan leveres med børstetetning i topp og bunn, samt 
magnettetning mellom elementene. 





Saxi920 leveres i 2 varianter 
 
Saxis produktlinje leveres i to forskjellige modeller som er tilpasset 
løsningsbehovet. Som utgangspunkt er modellene helt i 
overensstemmelse med våre egne høye krav, men modellene 
varierer innbyrdes på visse detaljer. 
 
Saxi-Highline er modellen hvor det er et utall av standardiserte 
spesialløsninger som gir uante løsningsmuligheter. Alt utstyr, fra 
oppheng til lukkesystemer og andre funksjonelle løsninger, er av 
høyeste kvalitet. Saxi-Highline er ikke bare en folde- eller 
mobilvegg, den har samtidig en arkitektonisk finish som i høy grad 
bidrar til opplevelsen av hele bygget.  
 
Saxi-Design er der vi gjør det umulige mulig, og ”skreddersyr” 
veggen etter kundens ønsker. Her snakker vi for eksempel om 
mobilvegger opp til 10 meters høyde eller med individuelle ønsker 
til farger, design og funksjon. 
 



Saxi Produkter AS 
Nannestadgt. 3 
Postboks 504 
N-2001 Lillestrøm 
Telefon: 994 66 510 
Telefax:  63 81 30 15 
Email:  post@saxi.no 
Homeoage:  www.saxi.no 

SAXI/SWG – Scandinavian Wall Group  
– Et samarbeid over landegrenser 
  

For ytterligere å styrke sine posisjoner som store leverandører av 
fleksibel rominndeling i Skandinavia inngikk Habila AS i Danmark, LPAB 
Produktion AB i Sverige og Saxi Produkter AS i Norge i 2002 et 
forpliktende samarbeid under navnet SWG-Scandinavian Wall Group 
AB. Gjennom dette samarbeidet har SWG i dag en markedsledende 
andel innen foldevegger og mobile vegger i Skandinavia og det øvrige 
Europa.  
 
En kontinuerlig produktutvikling skjer sentralt etter innspill fra et 
kundemarked som er større enn det enkelte lands. Dette gir mange 
fordeler og gjør at SWG har et unikt produktprogram som tilgodeser de 
behov som i dag stilles til flyttbare vegger – om det er store eller små 
prosjekter.  
 
Profesjonalitet, ærlighet og gleden ved et godt stykke gjennomført 
arbeid er de nøkkelverdier vi alle i SWG arbeider etter. Vi legger meget 
stor vekt på å være en lojal partner som er tilstede på de respektive 
markeder. 
 
Men ta ikke bare vårt ord på dette. Ring på tlf. 994 66 510 og fortell 
oss om dine ønsker, så garanterer vi at du får den beste løsning 
markedet kan tilby. 
 

http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.swg.nu/
http://www.saxi.no/
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.nuesing.com/
http://www.habila.dk/
http://www.saxi.no/
http://www.habila.dk/
http://www.swg.nu/
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.habila.dk/UK/index.htm
http://www.stteam.fi/

