Väggar som gör skillnad • Väggar med möjligheter

| Om oss

Winab ägs av familjen Lindegren.
På bilden syns bröderna
Lindegren. Jan, Sven och Lars

Från Ekerö till världen
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En ledande tillverkare av
vik- och blockväggar
Winab startades för över fyrtio år sedan i ett garage på Ekerö. Därefter har
familjeföretaget successivt växt och tillhör i dag en av de främsta tillverkarna
av vik- och blockväggar. Idag säljs våra väggar i stora delar av världen. Våra
produkter är kända för sin hållbarhet, tillverkade i Sverige med största omsorg.
På vår anläggning på Ekerö finns produktutveckling, produktion och försäljning.
Här lägger vi grunden till vår positiva utveckling. Vi har valt att fokusera på
enstaka produkter och utvecklar dem i dialog med våra kunder. Idag används
våra vik- och blockväggar inom såväl privat som offentlig sektor, i exempelvis
kulturhus, skolor, sjukhus, konferensanläggningar, kontor och industrilokaler.
Winab är också en flitigt anlitad leverantör i större upphandlingar med arkitektkontor och byggentreprenörer som ansvariga projektörer och beställare.
För oss är miljöfrågorna viktiga. En tidig satsning på återvinning, rökgasrening,
materialutveckling, energiförbrukning och transportekonomi, tillsammans med
miljöcertifiering enligt SS-EN ISO 14001:2004, gör att vi står väl rustade att möta
miljökraven.
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| Blockväggar

Blockväggar med känsla
Winabs vik- och blockväggar tillverkas i en modern fabriksanläggning. Funktioner för projektering, materialflöden, materialbearbetning, sammansättning, ytbehandling, kvalitetskontroller och distribution är hörnstenar i tillverkningen. Engagerad personal
samt en löpande produktutveckling garanterar hög kvalitet på produkter och tjänster.

BESLAG
G
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LÅS

SÄKERHET
ET

KUNSKAP SORTIMENT KVALITET
SERVICE LOGISTIK
WINAB har förtroende för Göthes AB som leverantör av beslag.

Göthes AB Falun 023-480 00 gothes.se

www.knaufinsulation.se

Effektiv produktion
med korta ledtider
Ytbehandling och lackering av träskivor sker i datorstyrda produktionslinjer. Processerna omfattar flera steg
med putsning, grundmålning och topplackering i valda
färger.
För miljöer som ställer extra stora krav på brandsäkerhet har Winab utvecklat brandklassade blockväggar,
enligt europeisk standard, som kan fås i brandklass
EI-30 och EI-60.

Tänk trädimensionellt!
www.sigvard-spangberg.se

Tel. 08-556 207 00

|5

| Teknisk beskrivning
Alternativ takskena:

Tak
Tak
Takskena

Takhjul

Standardskena

Tätningslist
Undertak
Väggsida
Skena anpassad till undertak
Isolering

Rörlig tryckbalk för
fixering och tätning

Undertak

Skena anpassad till undertak
Golv
Blockvägg (endast takhängd)
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Blockväggar erbjuder fyra stora fördelar. Möjligheten till dold parkering där
väggelementen kan parkeras var som helst i eller intill lokalen. En och samma
vägg kan användas i flera stängningslinjer. Väggelementen är lätta att flytta.
De är takhängda, vilket eliminerar golvskenor och alltid ger rena golvytor. De
kan levereras som brandklassade där stora krav ställs på brandsäkerhet.

Dold parkering när väggen inte får synas

Parkeringsalternativ - samtliga K-system används för parkering vid sidan av stängningslinjen. Samma vägg kan användas i en eller flera stängningslinjer. Blockväggar
i Z-system ger enklast hantering. Väggar i E-system kan endast parkeras i stängningslinjen – på en eller två sidor.

K1

Blockväggar
– dold parkering, lätta att flytta,
rena golv och brandklassade
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Winabs blockväggar levereras som enkelt flyttbara väggblock för en flexibel
och ljudisolerande uppdelning av såväl stora som små lokaler. Blocken har
teleskopiska tätningar i över- och underkant och kan erhållas som en- eller
tvåpunktsupphängda i takskena beroende på parkeringsönskemål. I stängt
läge bildar de en plan väggyta.
Tvåpunktsupphängda väggblock möjliggör helt dold parkering, i eller utanför
lokalen. Båda blocktyperna är upphängda i kullagrade bärvagnar. Blocken
löper i en takskena av aluminium och har en stomme av aluminiumprofiler, isolering av mineralull och ljuddämpande material samt beklädnad av
ytbehandlad skiva i valfritt utförande. Blockväggar kan även fås med dolda
profiler på elementen.
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Gångdörr på valfritt ställe
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Z1

Z2

E1

Tjocklek

85-110 mm beroende på krav på ljud eller brandklassning

Vikt/m2

26-63 kg beroende på krav på ljudreduktion eller brandklassning (inkl skenor och monteringsdetaljer)

Sektionsbredd

Min 400 mm / Max 1250 mm

Höjd

Max 6000 mm

Färg/ytbehandling

Enligt önskemål

Ljudreduktion

Rw 41-53 dB

KVALITETSLACKERING FÖR INDUSTRIN
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MÅNÄNGSVÄGEN 1 ∙ 152 42 SÖDERTÄLJE
TELEFON 08∙534 707 40 ∙ FAX 08∙534 707 49
E-POST INFO@DANBOLACK.SE ∙ WWW.DANBOLACK.SE

I sidled tätar blocken mot varandra genom kantprofiler av aluminium. Utskjutbara tätningsbalkar tätar och fixerar väggblocken mot golv och tak så att
blockväggen i stängt läge alltid bildar en fast och plan väggyta. Tätning mot
slutkarm sker med ett särskilt slutblock med teleskoptätning. Blockväggar kan
levereras med en eller flera gångdörrar placerade i valfritt block, med ljudvärde upp till 53 dB.
Winab erbjuder även blockväggar för miljöer med krav på brandsäkerhet. De
är utvecklade enligt europeisk standard och kan fås i brandklass EI-30 och
EI-60. Blockväggar levereras efter beställarens önskemål om mått, sektionsindelning och ytbehandling.

Tak

Tak

Ställbar
takskena

Infästning
mot tak

Styrhjul i
takskena

Ställbar
takskena

Tätningslist
i tak

Takhjul

Vikväggar
– takhängda eller golvgående
Winab Vikvägg tillverkas med hängande eller golvgående system. Excentriska
väggar tillverkas enbart i golvgående utförande och belastar inte taket. Takhängda vikväggar skapar fria och rena golvytor då de löper i en takskena och utan
skena i golv.

Isolering
Väggsida
Centrumplacerat
golvhjul
Tätningslist
mot golv

Enkla att montera

Golvskena
Golv
Golvgående vikvägg
(all tyngd mot golv)

Takhängd vikvägg
(all tyngd i tak)

Parkeringsalternativ - takhängda vikväggar levereras endast med centrumhängda
parkeringsalternativ. Golvgående vikväggar levereras med centrum- och kanthängda
parkeringsalternativ.

Parkeringsrutan
placerad i stängningslinjen och
gångdörr i sista
sektionen.

Centrumhängd,enflyglig vikvägg

Parkeringsrutorna
placerade i stängningslinjen och
gångdörr mitt på
vikväggen.
Centrumhängd, tvåflyglig vikvägg

Kanthängd, enflyglig vikvägg

Kanthängd tvåflyglig vikvägg

Parkeringsrutan
placerad innanför
stängningslinjen (för
att inte sticka in
i korridor, täcka
fönster, etc) och
gångdörr i sista
sektionen.
Parkeringsrutorna
placerade innanför
stängningslinjen
(för att inte sticka
in i korridor, täcka
fönster, etc) och
gångdörr placerad
mitt på vikväggen.

Tjocklek

80 mm (gäller samtliga vikväggar)

Vikt/m2

26-42 kg beroende på krav på ljudreduktion (inkl skenor
och monteringsdetaljer)

Sektionsbredd

Min 400 mm / Max 1000 mm

Höjd

Max 6000 mm

Färg/ytbehandling

Enligt önskemål

Ljudreduktion

Rw 41-52 dB

Winabs vikväggar är enkla att montera och tillverkas helt efter beställarens
önskemål beträffande mått, sektionsindelning och ytbehandling. De kan erhållas
som vikbara åt en eller två sidor. I utdraget läge är vikväggen helt plan. Vikväggen
består av sektioner sammankopplade med gångjärn och låssprint. Varje sektion
har en ram av aluminiumprofiler, beklädnad av ytbehandlade skivor, mellanliggande isolering och ljuddämpande material. Tätlister finns mellan varje sektion samt
mot tak och golv. Den sista sektionen i vikväggen utgör gångdörr och anslutning
mot befintlig vägg sker med en justerbar karmprofil i vitlackerad aluminium.

Kvalitet och funktion
Winabs vikväggar är tillverkade i mycket hög kvalitet och med högt ställda krav
på problemfri funktion. De löper på axialt och radialt lagrade kullagrade hjul
monterade i varannan sektion. Den golvgående vikväggen kan löpa centriskt eller
excentriskt i en golvskena av aluminium som monteras direkt mot golvet. Skenan
är 93 mm bred och bygger endast 5 mm över golvet.
Både takhängd och golvgående vikvägg har justerbar takskena. Beslagningen
i båda alternativen utgörs av infälld spanjolett i varannan sektion som låser i
golv- respektive takskenan. Vikväggarna låses och öppnas med ett löst handtag
i bekväm höjd över golvet. Låstappen spänner mot golv- respektive takskenan
så att väggen står fixerad och plan. Sista sektionen, som även utgör gångdörr, är
försedd med infällt draghandtag och kulrullås.

Utvecklar och konstruerar
beslag från idé till färdig kundanpassad produkt

Marknadsför designade beslag
från FSB, Simonswerk, Hermeta
och Keuco.
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| Vikväggar
Utföranden enligt
kundens önskemål

KUNTZE
En naturlig samarbetspartner
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som tar er idé till färdig produkt.
Allt i gummi och plast med egen produktion,
ljudisolering, lister, packningar och slang.
Tel: 08-65 79 000 • Fax: 08-65 79 820 • www.kuntze.se • info@kuntze.se

Väggar i ﬂera utföranden
Vik- och blockväggar från Winab kan fås i en mängd olika utföranden.
De tillverkas i olika storlekar och material allt efter beställarens krav och
önskemål. Väggar med ytskikt i melamin utgör en betydande del av produktionen. Andra ytval som fanér och högtryckslaminat måttanpassas, kapas
och limmas samt pressas mot MDF-eller spånskivor. Det finns även tillfällen
då väggarna tapetseras eller beläggs med tyg, förses med glas, skrivtavlor
eller korklinoleum.
Väggarna tillverkas också för att tillgodose högt ställda krav på ljudisolering. De är ljudtestade på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och
ljudklassade med en ljudreduktion motsvarande Rw 41 till 53 dB.

kreativ
ytbehandling
idag, imorgon

Sherwin-Williams Sweden AB

Industrigatan 5 | 195 60 Arlandastad | Tel 0381-261 00 | Fax 0381-261 99
Bellö | 570 32 Hjältevad | Tel 0381-261 00 | Fax 0381-261 95
info.acroma@sherwin.com | www.beckeracroma.se
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Syntema i Eskilstuna AB

Kungsgatan 74 | 632 21 Eskilstuna | Tel 016-10 88 80 | Fax 016-12 56 13
Varuvägen 32 | 125 30 Älvsjö | Tel 08-447 47 90 | Fax 08-744 40 83
etuna@syntema.se | stockholm@syntema.se | www.syntema.se

| Glasväggar

Vi säljer även mobila
glasväggar och glassystem
från Scan-Mikael
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Glasväggar
Vikväggar av glas i olika utföranden bestående av element
som är fästa i varandra med gångjärn. Glidskenor av aluminium
tillsammans med anslutningslister i innertaket gör det möjligt att
fästa skenorna i innertaket så att de blir nästan osynliga. Systemet kan utföras med öppning åt båda hållen samt med pardörr i
mitten. När vikväggen är stängd kan gångdörren användas som
vanlig dörr. Vikväggarna kan även utföras som t ex serveringsluckor.
Scan-Mikael erbjuder även ett koncept med glasväggar för
shoppingcentrum där butikernas fasader kan utföras för att bli
en sammanhängande enhet med modernt utseende och hög säkerhet. I konceptet kan rullgaller, fasta och flyttbara glasväggar
kombineras till sammanhängande helheter.
Väggarna tillverkas i planglas med valfri dekor.
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GlasväGGsystem från finland

Box 38, 178 21 Ekerö
Besöksadress: Ekerövägen 110 , (Asknäs)
178 52 Ekerö
Tel: +46 (0) 8-560 211 00
Fax: +46 (0) 8–560 212 00
info@winab.se
www.winab.se

Välkommen in i fabriken.
Scanna QR-koden för att komma till vår hemsida.

Specialist för sågning av skivor i stora
format och stora volymer!

Lagerteknik på högsta nivå!

Vinklingsbar plattuppdelningssåg

Enkel att arbeta med och mycket exakt!

www.sagspecialisten.se • Tel: 036-39 66 90 • info@sagspecialisten.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6334 • www.jssverige.se

Schelling är världsledande inom plattuppdelningssågar!
De är kända för maskiner av högsta kvalitet och med största precision!
Sågarna används inom områdena plast, trä, metall och aluminium.

