Kvalitet fra BOSVIK:

Kontorog glassvegger

o m st a

WOOD LINE SLIM

WOOD LINE ULTRA

BOSVIK CUSTOM

Et enkelt, elegant og
funksjonelt glassveggsystem i heltre med slanke
proler. Tilpasses prosjekt
og kundens ønsker.

Glass mot glass i slanke
proler. Kombiner gjerne
med kraftige proler rundt
dører eller nette skyvedørsløsninger.

I tillegg til at våre vegger
utføres i en rekke kombinasjoner så skreddersyr vi
etter kundens behov.
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Wood Line Slim
Nett og elegant heltre systemvegg
Produseres i hele felt som
kobles sammen på byggeplass.
Feltstørrelser tilpasses prosjekt
og sted.
Kan leveres med eller uten
losholt, sandblåst folie eller
annen dekor, tredører eller
glassdører, tettfelt, spilefelt
m.m. Leveres også med
skyvedører. Kan leveres med

ønsket lydkrav, med sikkerhetsglass eller andre spesialkrav.
BOSVIK har egen løsning for å
levere Wood Line Slim i
yttbare moduler - noe som
gjør det enkelt å endre eller
fornye kontorlokalet!
Utføres i treslag etter ønske,
med klarlakk eller fargelakkert i
møbelnish.

Tilpasses prosjekt,
sted og design.
Ferdige elementer for
rask montering.
Kan leveres i yttbare/
remonterbare moduler.
Dør og tettfelt ush
med front.

Wood Line Ultra
Glassvegg med minimal prolbruk
Med Wood Line Ultra oppnås glassvegger med rene
uavbrutte ater med minimal
bruk av stolper og rammer.
Prol i bunn (og evnt. i topp og
sider) kan være Wood Line Slim
eller en av våre aluminiumsproler.
Avslutning mot tak og vegger
kan også gjøres med proler
integrert i vegg.

Dørfelt kan leveres i tettfelt,
som tett dør eller som glassdør.
Fin effekt oppnås når dørfelt
fremheves med ekstra kraftig
karm, hos oss kalt BOSVIK
Portal. Gjerne med karmen
i heltre og dør i glass uten
ramme!

Monteres

glass mot
glass på byggeplass.
Kan kombineres med
Wood Line Slim.
Kan benytte Wood Line
proler eller
aluminiumsproler.
Mange dørmuligheter.

Custom
Vegger med høye
lydkrav.
Vegger med
brannkrav.
Vegger med
sikkerhetskrav.
Mange muligheter for
kunstnerisk utsmykking.

Glassvegger med spesialkrav
BOSVIK produserer skreddersydde løsninger tilpasset
en rekke forhold: lydkrav,
sikkerhetskrav og brannkrav.

politistasjoner, skoler og andre
offentlige institusjoner
som stiller strenge krav/
spesikasjoner.

Vi leverer også vegger
med integrert kunstnerisk
utsmykking, farget eller
foliert glass, røntgenglass,
skuddsikkert glass og
enveisspeil. Vi har
levert til sykehus,

Vi kombinerer ere typer
materialer og har lang erfaring
med å håndtere
kompliserte tilpasninger.
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