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Finally a wall that can evolve
with your growth and needs

...now and in the future

CREATING SPACES
WITH THE WALL.

VEJLEDENDE KVM PRIS FRA

DKK
PR. KVM
EX. MOMS2.190
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For os handler det ikke (kun) om at bygge vægge. Det handler i langt højere grad 
om at skabe de perfekte rum og rammer for jeres hverdag. Et vægsystem, der 
skaber plads til udfoldelse og ikke mindst fleksibilitet til altid at kunne ændre sig, 
så rummet følger med jeres behov - nu og i fremtiden.

Alle vores glasvægge monteres som standard med 40db i lydglas - laboratorietestet 
lyddæmpning på 37db. Kan også leveres med 42db lydglas. Modsat de fleste andre, 
er fugning mellem væg/loft og profil altid inkluderet i vores leverance (indeholdt i 
m2-pris).

Combiwall-væggen leveres i udgangspunktet i en af vores to standardfarver: natur 
eller sort anodiseret aluminium. Den kan dog leveres i flere forkellige nuancer.

Kontakt os på: salg@combiwall.com eller 22993851 for mere information.

THE WALL.

En dør designet præcis til 
vægprofilet. 

Derfor fylder Combiwall dørkarmen 
heller ikke mere end 6mm (dørkarm + 
profil = 28mm i alt), og væggen ændrer 
derfor ikke udtryk. 
Alle døren komponenter (dørhåndtag, 
låsekasser, hængsler, drop downlister 
osv.) er indfarvet (i sort eller natur), så 
væggen og indhold altid fremstår som 
en helhed. Vi har altid 4 hængsler på 
vores døre - for at sikre et stabilt og 
solidt produkt/funktion. 

Om-/udbyg, genbrug og 
flyt når det passer jer.

Glas kan f.eks. udskiftes med andre 
materialer (whiteboard, træfinér, 
stofvægge, en dør osv.) uden at hele 
væggen skal nedtages.

Systemet er bygget, så det kan 
genbruges på andre lokationer, hvis 
det ønskes (og mål passer). Endelig 
er bæredygtigheden helt i top, da 
alt i væggen kan genanvendes, hvis 
det ikke genbruges. 
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