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præfabrikerede 2-lags glasmoduler
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DEKO MG – giv  
gipsvæggene nyt liv 
Med DEKO MG modulglas er det muligt at give gipsvægge et nyt 

og moderne udseende - et helt nyt liv med lyse og luftige rum!

DEKO MG er 100% støvfri moduler, som er færdigsamlede ved 

levering. Modulerne er klar til hurtig og nem montering i DEKO 

PV, DEKO PF og DEKO GV vægge og i traditionelle 122 mm 

gipsvægge - uden nogen form for tilpasning på byggepladsen.

Modulerne er genanvendelige og kan isættes både som 

enkeltmoduler eller som hele glaspartier ved væggens opførelse 

eller efterfølgende, når behovet opstår.
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Modulets opbygning

DEKO MG er præfabrikeret og konstrueret med 2 lag 5 mm 

hærdet glas monteret i et aluminiumprofil. Konstruktionen og 

den store afstand mellem glassene sikrer en høj lydreduktion.

Modulerne leveres som standard i modulstørrelserne 9 x 10 M, 9 

x 12 M og 9 x 21 M med naturanodiserede eller pulverlakeret 

hvide aluminiumprofiler. Modulerne kan også fabrikeres i 

individuelle mål og farve efter ønske.

DEKO MG findes både til plane vægflader samt 90 og 135 

graders hjørner.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan hvert modul leveres med et 

glasareal på højst 2,5 m ².



Indbygning og sammenbygning

DEKO MG er udviklet til DEKO PV og DEKO PF systemvægge type 

1090 og 1290 samt DEKO GV glasvægge.

Modulerne benytter samme stolpekonstruktion til både glas, gips 

og døre, hvilket giver en lettere og væsentligt kortere montagetid 

i forhold til traditionelle opbygninger.

De samme fordele kan ligeledes opnås ved at indsætte modul-

glaspartierne i traditionelle 122 mm gipsvægge.

Benyttes modulerne til hele glaspartier, får man samme elegante 

udtryk med de smalle sprosser, som kendetegner DEKO GV 

glasvæggene. 

Modulglasset kan, som de resterende produkter, suppleres med 

DEKO Døre. Uanset om dørtypen er massiv-, glasramme- eller 

helglasdør monteres den i den formstabile og robuste 

aluminium karm.

Som afslutning mod gipsvæggen monteres aluminium-

indfatninger, så hele væggen fremstår med en flot og gennem-

ført finish.
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Lydreduktion 

Modulglassets konstruktion og den store 

afstand mellem de 2 lag glas giver som 

standard en lydreduktion på op til Rw 48 

dB.

Den endelige lydreduktion afhænger i 

sidste ende af, hvor stor del af væggen 

glaspartierne udgør.

Det er muligt at indbygge døre i et eller 

flere elementer.

Da mobilvæggen består af enkelte 

sektioner, kan man med fordel parkere 

dem i skjulte nicher eller i separate rum i  

forlæng else af skinnerne.



Afskærmning

Modulglassene giver mulighed for flere 

typer afskærmning både direkte på 

glasset og i mellem glassene.

DEKO MG kan leveres med indbyggede 

persienner, i det støvfri rum mellem 

glassene. Persiennerne betjenes manuelt 

med enten drejeknop eller stang.

Som afskærmning direkte på glasset 

anbefaler vi foliefilm, som kan påføres i 

striber, mønstre eller tekst – kun fantasien 

sætter grænser for kreativiteten. 

Foliefilmen påsættes enten ved eller efter 

montering af glasmodulerne og kan 

efterfølgende fjernes uden at skulle skifte 

glas. 

Fælles for begge typer afskærmning 

gælder, at de er meget rengøringsvenlige 

og har lang levetid.



Eksempler på DEKO MG detaljer

For flere detaljetegninger og teknisk information se www.deko.dk

90° hjørne Glassamling - vandret snit Glassamling - lodret snit

Gulvtilslutning

Lofttilslutning Gips-glassamling - vandret snit Gips-glassamling - lodret snit



Type Vægtykkelse  

(mm)

Glaslag  

(antal)

Glastykkelse/  

Glastype

Vægt  

(kg/m²)

Luftlydisolering  

(Rw)

Brandklasse  

(min)

MG 1090 92 2 5 + 5 mm 25 38-48 dB * Uklassificeret

MG 1290 118 2 5 + 5 mm 25 38-48 dB * Uklassificeret

Traditionel gips 122 2 5 + 5 mm 25 38-48 dB * Uklassificeret

*) Den endelige lydreduktion afhænger af, hvor stort et areal af væggen glasset udgør. Kontakt DEKO for specifikke lydværdier.

Typeoversigt

For ajourførte værdier se www.deko.dk
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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.




