Habila600 mobilvæg
Dette mobile vægsystem giver både arkitekt og bygherre helt frie
hænder til indretning af rum til alle formål. Habila600 er lige
velegnet til opdeling af små som store rum, hvor der stilles større
krav til lydisolationen eller parkeringsmulighederne - produceres i
op til ca. 10 meters højde og stadig med den store fleksibilitet i
opdelingsløsninger. Derved kan hver eneste kvadratmeter i
byggeriet udnyttes.
Selv store elementer flyttes let og enkelt fra parkeringspositionen til
en helt plan væg uden synlige kantprofiler. Døre kan enten
indbygges i de enkelte elementer eller hængsles på tilstødende
faste vægge.
Elementerne er opbygget på en fuldsvejset stålramme som sikrer,
at elementerne er vridningsstabile og muliggør indbygning af stabile
og betjeningssikre gangdøre i elementerne. Vægfladerne beklædes
med spånplader, stålplader eller andre materialer, der sammen med
de indlagte lydabsorberende materialer sikrer den ønskede
lyddæmpning. Habila600 er netop det ideelle valg, når kravet til
lydisolation er stort. De måltilpassede elementer har kun en
tykkelse på 100 mm, men kan produceres i 120 mm, hvilket sikrer
markedets bedste laboratoriemålte lydisolation på Rw 59 dB.
Hvert element har indbyggede teleskoptætninger i top og bund med
et tryk på hele 2000 N, hvilket gør væggen meget stabil –
teleskoper betjenes manuelt eller elektrisk med EASYmatic®.
Kantprofiler kan være med eller uden magnettætninger i
elementsamlingerne. Ved høje krav til lyd er magnettætningen med
til at sikre den mest optimale lydisolation og en meget enkel
betjening.

Habila´s kvalitetssikring er din garanti for et
gennemkontrolleret og velfungerende produkt. Alle
arbejdsprocesser – fra projektering, og produktion til
montage – er fastlagt efter kontrollerede procedurer.
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Habila dokumentation
Vi garanterer for, at Habila600 overholder den specificerede
lydreduktion - produkterne er testet i akkrediterede lydlaboratorier
og bliver løbende kontroltestet i vores eget laboratorium - men lyd
er ikke noget, man kun kan fastlægge i testlokalet. For at sikre et
ønsket niveau for lydgennemtrængning kan det være en god idé at
få en akustiker med på råd under projekteringen. Lyd er en doven
størrelse, som vælger den nemmeste vej fra A til B - og dette er
meget ofte gennem mobilvæggens faste omgivelser.
En anden vigtig funktion ved Habila600 er, at den kan være
brandtestet til BD 30 og BD 60, hvilket vil sige, at væggen sikrer
mod brandgennemtrængning i op til 60 min. - dog ved max. Rw 54
dB løsning. Både ved lyd og brand er det vigtigt at sikre, at døre og
elementer er korrekt lukkede - derfor er der altid en grundig
brugsvejledning med alle leverede løsninger fra Habila.
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Habila600 specifikationer
EElementtykkelse:
39-57 dB, 100 mm
59 dB, 120 mm
BD 30/60, 115 mm

Optimal elementbredde:
Ca. 1180 – 1250 mm

System
Sektioner flyttes enkeltvis - ophængt i én eller to bærevogne, der
har multibevægelige hjul. Elementerne kan leveres med overflade
efter ønske – eksempelvis malet, finéret eller med laminat – men
også paneler med akustikregulerende perforeret overflade er én af
de mange muligheder for standardiserede løsninger, når det gælder
valg af overflade på Habila600.

Max. højde:
Ca. 10.000 mm
BD max. 5000 mm

Vægt pr. m²:
39 dB: 26 kg 46 dB: 34 kg 49 dB: 40 kg 57 dB: 60 kg -
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Brandtest:
BD 30, BD 60
49 dB: 48 kg,
51, 52, 53, 54 dB: 60 kg.

Laboratoriemålt lydisolation:
39, 41, 46, 48, 49, 52,
57, 59 dB

Habila600 leveres i 3 varianter
Vores produktlinie leveres i tre forskellige modeller, som er tilpasset
løsningsbehovet. Som udgangspunkt er modellerne helt i
overensstemmelse med vores egne høje krav, men modellerne
differentierer sig på visse detaljer:
Habila Basic er grundmodellen, som er prismæssig
konkurrencedygtig - uden at være en økonomimodel. Basic har et
begrænset udvalg af overflader og løsninger, men kvalitets- og
funktionsmæssigt matcher Habila Basic markedets bedste løsninger
på alle områder samtidigt med, at modellen har en Habila
kvalitetsgodkendelse.
Habila Highline er fuldløsningsmodellen, hvor der er et hav af
standardiserede specialløsninger, som giver dig uanede
løsningsmuligheder.
Alt udstyr - fra ophæng til lukkesystemer og andre funktionelle
løsninger - er af højeste kvalitet. Habila Highline er ikke bare en
folde- eller mobilvæg - det er samtidig en arkitektonisk fløsning,
som i høj grad bidrager til oplevelsen af hele byggeriet.
Habila Design er dér, hvor vi gør det umulige muligt og
”skræddersyr” væggen efter dine ønsker. Her taler vi for eksempel
om mobilvægge på op til 10 meter i højden eller specielle ønsker til
valg af materiale, overflader, farver, design
og funktion.
Habila600 EasyMatic er den semiautomatiske løsning, som ved
hjælp af et elektrisk system gør åbning og lukning til en leg.

Habila, en partner du kan stole på
Vi begyndte som et lille familieejet firma i 1981 - hvor et ord var
et ord og en håndværker var ærekær over sit arbejde. Selv om
vi i dag, sammen med SWG dækker hele norden og er på vej
frem i Storbritanien og Tyskland, så har vi ikke sluppet vores
rødder. Vi sætter stadig ligeså stor pris på ærlighed,
professionalisme og glæden over et godt stykke gennemført
arbejde, hvor alle er glade og tilfredse.
Men tag ikke kun vores ord for det. Ring på telefon 7015 1050
og fortæl os om dine ønsker, så garanterer vi for, at du får den
bedste løsning markedet kan tilbyde.

Habila A/S
Engholmvej 15, Saunte
3100 Hornbæk
Telefon:
+45 7015 1050
Jylland:
+45 7015 1075
Telefax:
+45 7015 1055
Email:
info@habila.dk
Homepage: www.habila.dk

