Bosvik Fire Wall System
Verdens slankeste brannveggprofiler i tre.
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SPESIELT UTVIKLET FOR
OFFENTLIGE BYGG
Skoler, sykehus, omsorgsboliger og andre offentlige
bygg har strenge krav til brann, lyd og sikkerhet.
Tidligere har innvendige glassvegger kommet i et utall
ulike profildimensjoner og materialtyper.
Bosvik leverer disse egenskapene med lik profilstørrelse, i samme materiale og finish.

Kvalitet i materiale, detaljer og finish.
Systemet har høye krav til holdbarhet, helhet, finish og størrelser. Vi ønsker å gi veggene et best
mulig design, og at de skal se like fine ut etter 10 år i bruk. Derfor har vi satt disse kravene til
kvalitet:
• Alle profiler produseres i heltre hardved, også dørkarm. Ikke furu, gran eller finérte løsninger.
• Bosvik produserer karm på både dør- og glassfelt på egen fabrikk.
Vi har godkjenning for å levere alle Nordic Dørfabrikks dører i våre profiler.
• Alle vegger er godkjent i størrelse 3000x1320mm uten behov for horisontal inndeling.
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VERDENS SLANKESTE
BRANNVEGGPROFILER I TRE!
Våre brann- og lydvegger er vesentlig slankere og mer
miljøvennlig enn alle trebaserte løsninger som er på
markedet. Vi bruker kun heltreprofiler som er minst like
holdbare som aluminium og stål.

VÅR SLANKE LØSNING VS KONKURRENTER:
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Bosvik EI 60 vegg over konkurrent
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Under sees Bosviks nye EI 60 vegg sammen med de mest
vanlige EI 60 løsningene på markedet.
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Bosvik EI 60 vegg over konkurrent
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BOSVIK UNISON
Glassvegg-systemet håndterer alle krav innenfor
bredden av en standard dørkarm (92mm).
I det nye systemet kan vi nå levere krav som E 30, EW 30, EI 30, E 60, EW 60 og EI 60. For EI
30-vegger kan vi levere kombinasjonskrav som EI 30 P6B, EI 30 48 dB og EI 30 smartglass etc.
Under utviklingen hadde vi et ønske om å levere veggene med glasset lengst mulig ut mot
korridorsiden. Vi har derfor utviklet Bosvik Unison Flush, som leveres i krav opp til EI 30 48 dB.
Unikt for treprofiler! Bosvik har også godkjenninger EI 30 og EI 60 med fugede glassoverganger.
Dørkarmer blir produsert hos Bosvik for å få lik kvalitet og finish.

Bildet viser EI 60 glassvegg
sammen med standard dørkarm
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PROSJEKTILPASSEDE
LØSNINGER OG EKSTREMLØSNINGER

60 dB glass

Skuddsikkert glass

Enveisspeil

Røntgenglass

Vi kan levere alle profildimensjoner til større prosjekter,
så lenge de er større enn det vi har godkjenning på.
Våre vegger kan også leveres med ekstremkrav og alle typer integreringer. Eksempler på dette er:

• EI 60 60 dB

• El 90

• Buede løsninger

• Innbruddsikkre vegger

• Skuddsikre vegger

• Vegger for psykiatri

• Enveisspeil

• Røntgenglass

• Folie og bilder

• Smartglass

• Innebygde persienner

• Integrert skjerm
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Bosvik Fire Wall brukt i innvendig fasade
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Bosvik AS har hatt hele syv branntester for å kunne
håndtere flest mulig kravskombinasjoner.
For å få dimensjonene på profilene ned i den størrelsen vi ønsker, samt få veggene godkjent i
maksimale størrelser i alle krav, har vi gjort 7 branntester.
Bildet over er tatt etter 70 minutter og viser eksponert side når glassveggen er løftet ut av ovnen,
fra vår første sertifiseringstest hos DBI I Danmark. Legg merke til det smeltede glasset.

Telefon: +47 37 14 93 00
Epost: salg@bosvik.no
www.bosvik.no
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