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ACSS Skärmvägg  

för publika våtrum 

 
ACSS Skärmväggar i glas är framtagna för publika miljöer med höga krav på elegans i kombination 

med hållbarhet och enkelt underhåll. 
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Alla våra skärmväggar är gjorda i säkerhetsglas och håller säkerhetsklassen 1(B)1. Glaset är normalt 

5+5mm härdat och laminerat, vilket gör det extremt hållbart och tåligt mot slag och repor. Alla 

beslag är i naturanodiserat aluminium och är utvecklade för att hålla under lång tid även i en ”hård” 

miljö. Livstids garanti lämnas på alla beslag. Aluminium med skruvar i rostfritt material innebär att de 

klarar minst korrosivitetklass C4. Förutom hållbarheten möjliggör designen mycket enkel underhåll 

och rengöring. 

 

 

Modeller 

Skärmväggar finns i en modell, Modell 650, och kan göras fristående eller med infästning i vägg med 

hjälp av stolpar som går från tak till golv. De kan också gjutas ner i golvet om det inte finns något tak 

att fästa i. Prat med oss om möjliga lösningar. 

 

 

Modell 650: 

 

Skärmvägg som ex insynsskydd. Kan se ut på 

olika sätt. Antingen med fäste i vägg på ena 

sidan, eller med stolpe på båda sidor. Kan också 

byggas vidare med flera glas i vinkel osv.  

(se sep produktblad)
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Glas 

Glaset är normalt 5+5mm härdat och laminerat, säkerhetsklass 1(B)1, vilket gör det extremt hållbart 

och tåligt mot slag och repor. De vanligaste är att glasen lamineras med en delvis transparent vit folie.  

 

Det finns varianter av folie med olika transparens att välja mellan: 

 
Det vanligaste för skärmväggar är Polar White, som släpper igenom mycket ljus men man ser i stort 

sett inget igenom.   

 

Vad man bör tänka på med dessa vita folier, är att standard glas ”vanligt vitt glas” har en grönton i sig 

som syns tydligare med en vit folie. Om man inte vill ha denna grönton måste man välja extravitt 

glas. (OptiWhite). Svart folie förkommer också relativt ofta och kan vara väldig effektfullt.  

 

Det är också möjligt att få laminatet i valfri färg, antingen med Vanceva folier, eller genom att glaset 

målas i en NCS kulör. Kontakta oss gärna för att få mer information om vilken metod som är 

lämpligast.  

 

Förslag till beskrivningstext 

ACSS Skärmvägg modell 650, glasstorlek 1900x1900 mm med infästning i vägg samt med stolpe.   

Glas OptiWhite med folie Polar White 

 

 


