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Veggsystem
Cassette900
Visit www.constructor.no/Produkter/Lager-og-verkstedsmiljo/Veggsystem-Cassette900/ for the latest information.
Enten du har bruk for å utnytte plassen bedre eller øke
sikkerheten for personalet, kan Constructor hjelpe deg med
systemer og produkter.

Veggsystem Cassette900 is a product
in the category

Lager- og verkstedsmiljø
Mesaninsystem
Verktøyskap LOCK
Garderobeskap og småfagskap
Nettinghyller
Nettingvegger
Veggsystem Cassette900

Mesaninkonstruksjoner og skillevegger gir ekstra plass, og
nettingveggene beskytter personalet. Vi kan dessuten tilby et
omfattende utvalg av garderobe- og verktøyskap til sikker
oppbevaring.

Please visit www.constructor.no to see our other
products.

Lager- og verkstedsmiljø › Veggsystem Cassette900
>

Beskrivelse

Dårlig arbeidsmiljø i en bedrift fører til dårligere produktivitet. Motivasjon og
arbeidsglede er noen av de viktigste faktorene for en fremgangsrik virksomhet.

Referanser

Flisekompaniet, Hønefoss
Ugunstig arbeidsmiljø kan være uakseptabel støy, skitt og støv, EMP
forstyrelser, arbeidsplassintegritet osv. Det er disse problemen som et
veggsystem løser ved å bygge bort forstyrrelsene. Flyttbare vegger gjør
at de enkelt kan endres når det skjer layoutforandringer. I konseptet
finnes også prefabrikerte ferdige flyttbare kontorer som leveres direkte
på plass.

Veggsystem Cassette900 skaper ikke bare et godt arbeidsmiljø, men
opprettholder muligheten for å endre innredningen i tilfeller om- og
påbygging.

Produkt info
Cassette900 er et modulsystem, som består av prefabrikerte stålkassetter til
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vegger og tak, med mellomliggende lydabsorberende mineralull. Constructors
veggsystem benyttes primært i industrien, hvor det er krav til støydemping og
brannsikkerhet.

Veggene beskytter mot støv og fukt, samt EMP forstyrrelser
(elektromagnetisk puls). Veggenes egenskaper betyr at systemet
passer godt inn i såvel tung mekanisk industri, som i høyteknologisk
elektronikk industri.
Veggsystem Cassette900 kan leveres med vinduskassetter i aluminium med herdet glass (4+4mm) for å
oppfylle behov for kontakt og lysinnfall. Takkonstruksjonen kan utføres forskjellig, avhengig av krav til belastning
og lyddemping.
Cassette900 er produsert av ikke-brennbart materiale med verifiserte lyd- og branntester. Veggelementene
leveres i 50 eller 100 mm dybde, og kan bygges fra 525 - 3500 mm. Den tekniske oppbygning betyr at
veggsystemet skjermer mot EMP forstyrrelser.

Spesifikasjoner
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Spesifikasjoner
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Veggsystem Cassette900 er produsert av 0,8 mm tykk stålplate med
mellomliggende isolering av mineralull. Gipsforsterkninger er limt inn i
kassettene, som også har brannhemmende egenskapet (gips
forvandles til bl.a. vann og fordamper ved oppvarming).
Lydreduksjon fra 35-46 db og brannmotstand avhengig av samlinger,
som utformes etter formål. Det kan være med forsterkningsstolpe,
brannhemmende gips eller lydisolerende mineralull.
Takket være sitt moduldesign kan Cassette900 brukes til mange forskjellige formål. Som
industri/verkstedskontor kan det bygges opp i en, to eller tre etasjer. Kontoret kan ved mangel på gulvplass,
monteres hengende fra tak eller på en mesanin. Cassette900 kan bygges som skillevegger i en høyde på 10
m.
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