
DEKO FV
foldevæg som en fleksibel rumdeler
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DEKO FV – til nem 
opdeling af lokaler
Selv om trenden dikterer store, åbne lokaler og miljø, kan det 

nogle gange være nødvendigt at opdele f.eks. møde- og 

konferencerum, kontorlokaler, kantiner, undervisningsrum eller 

institutioner i mindre enheder. 

DEKO FV er den ideelle løsning, når der er behov for at opdele et 

stort lokale i mindre enheder.

Foldevæggens størrelse og udseende tilpasses efter behov, så 

væggen fremstår som en harmonisk og integreret del af det 

øvrige interiør.
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Gennemarbejdet konstruktion

DEKO FVs sammenhængende elementer er bygget op omkring 

en specialudviklet konstruktion, der består af aluminiumprofiler, 

træplader, isolering og lyddæmpende materiale, hvilket gør det 

muligt at opnå en lydisolering på op til Rw 52 dB.

Elementernes tykkelse er 80 mm, og elementstørrelserne 

afhænger af væggens højde og længde.

Væggen kan opføres som en hel væg, hvor sidste modul 

fungerer som dør, eller som to vægge, der samles på midten. Det 

sidste element er altid et dørmodul forsynet med kuglelukke og 

nedfældet fingergreb. Når væggen er lukket, bliver modulerne 

fastholdt med skjult paskvillås i hvert andet element. 



Elementerne er i top og bund forsynet med gummilister, som 

slutter tæt, når væggen er låst. 

Elementernes kantprofil, der beskytter hjørnerne, leveres som 

standard i naturanodiseret aluminium, men kan farves efter 

ønske.

Køreskinner og væggens tilslutningsprofiler er som standard 

hvide, men kan også farves efter ønske.

Det er muligt at indbygge glasfelter med almindeligt glas og 

lyd- eller termoglas i et eller flere af modulerne.
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Overflader

DEKO FV leveres med en rengøringsvenlig og stærk overflade-

behandling, som sikrer en lang levetid.

Elementerne kan enten males i en ønsket farve eller belægges 

med andre typer overflader f.eks. laminat, melamin, whiteboard 

eller træfiner, så væggen får en flot og unik overfladefinish.



Flere muligheder for ophæng og parkering

DEKO FV kan monteres enten tophængt eller gulvkørende.

Den tophængte foldevæg monteres direkte i tag- eller loft-

konstruktionen og giver mulighed for at få gennemgående og 

ensartet gulvbelægning under væggen uden skinne i gulvet.

Den gulvkørende foldevæg derimod kører på en skinne monteret 

direkte i gulvet og er ideel, hvis tag- eller loftkonstruktionen ikke 

er stærk nok til at bære væggens vægt. Ved meget høje vægge 

anbefales denne form for montering.

Der er flere parkeringsalternativer. Valget afhænger bl.a. af 

væggens højde og længde, og hvordan væggen ønskes at blive 

betjent.



Eksempler på DEKO FV detaljer

Eksempler på DEKO FV parkeringsmuligheder

Tophængt  

loft-/gulvtilslutning

Gulvkørende  

loft-/gulvtilslutning

Vægtilslutning - startkarm

Vægtilslutning - slutkarm

Sidehængt - enfløjet

Sidehængt - tofløjet

Centerhængt - enfløjet

Centerhængt - tofløjet

For flere detaljetegninger, teknisk information og projekt spots se www.dekofv.dk



Vægtype Tykkelse (mm) Vægt (kg/m²) Luftlydisolering (Rw)

FV 41 80 26 41 dB

FV 44 80 30 44 dB

FV 47 80 35 47 dB

FV 49 80 40 49 dB

FV 50 80 41 50 dB

FV 52 80 42 52 dB

Modulbredde 400-1000 mm.

Typeoversigt

For ajourførte værdier se www.deko.dk



info@deko.dk – www.deko.dk

DEKO loft + væg p|s

Mårkærvej 11

2630 Taastrup 

Tlf.:  43 55 77 11 

Fax : 43 55 77 12

DEKO loft + væg p|s

Kokholm 4

6000 Kolding

Tlf.: 75 51 77 22

Fax: 75 51 77 50
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DEKO har en 100% specialiseret historik, hvor stærke produkter har været et springbræt til en unik viden inden for indvendige entrepriser. 

Derfor er vi i dag ikke alene materialeleverandør, men en kompetent og indlevende entreprenør, der er i stand til at organisere sig præcist i 

forhold til samarbejdspartnernes behov – kun med det formål at tilføre merværdi i alle processens faser.




