DEKO MV
mobilvæg med mulighed for diskret parkering
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DEKO MV – den
fleksible mobilvæg
Fleksibilitet har altid været et nøgleord hos DEKO, og derfor
indgår mobilvæggen også som en naturlig del af vores produktprogram.
DEKO MV er ligesom foldevæggen DEKO FV ideel til opdeling af
et lokale i mindre enheder, men da sektionerne betjenes
individuelt, er der et utal af parkeringsmuligheder i f.eks. nicher
eller separate rum.
Mobilvæggens størrelse og udseende tilpasses efter behov, så
den fremstår som en harmonisk og integreret del af det øvrige
interiør.
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Overholder både lyd- og brandkrav
DEKO MVs sektioner er bygget op omkring en specialudviklet

Sektionerne er forsynet med gummilister i top og bund.

konstruktion, der består af aluminiumprofiler, træplader,

Gummilisterne slutter tæt til de tilstødende bygningsdele, når

isolering og lyddæmpende materiale, som gør det muligt at opnå

elementerne bliver låst.

en lydisolering op til Rw 53dB.
Sektionerne er mellem 85 og 110 mm tykke afhængig af lyd- og
Mobilvæggen er også brandklassificeret efter europæisk

brandkrav. Sektionernes størrelse afhænger af væggens højde og

standard i klasserne EI30 og EI60.

længde.

Overflader
Sektionerne kan enten sprøjtemales i en ønsket farve eller

Sektionerne leveres som standard med kantprofil, men kan også

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

leveres uden.

eller træfiner, hvilket giver væggen en flot og unik overflade
finish.

Køreskinner og væggens tilslutningsprofiler er som standard
hvide, men kan også leveres i andre farver.
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Parkering og lukkemekanismer
Sektionerne i DEKO MV skubbes ind i hinanden og låses hver for

to-punkt-hængte elementer alt efter valg af skinnesystem og

sig. Hvert element låses fast imellem gulv og loft med en skjult

parkering.

paskvillås, hvilket er med til at give væggen tæthed og stabilitet.
Mobilvæggen monteres enten centrisk eller excentrisk
DEKO MV leveres med tophængte centerelementer eller

- afhængigt af den ønskede parkering.

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
forlængelse af skinnerne.

Eksempler på DEKO MV detaljer

Vægtilslutning

Loft-/gulvtilslutning

Eksempler på DEKO MV parkeringsmuligheder

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

Typeoversigt
Vægtype

Tykkelse (mm)

Vægt (kg/m²)

Luftlydisolering (Rw)

Brandklasse (min)

MV 41

85

26

41 dB

-

MV 44

85

30

44 dB

-

MV 46

85

35

46 dB

-

MV 48

85

40

48 dB

-

MV 50

85

42

50 dB

-

MV 52

100

52

52 dB

-

MV 53

100

54

53 dB

-

MV EI30

100

55

46 dB

EI30 *

MV EI60

110

61

50 dB

EI60 *

Maksimal modulbredde 1250 mm. Maksimal modulhøjde 6000 mm.
*)

Brandtestet efter europæisk standard.

For ajourførte værdier se www.deko.dk

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.

DEKO loft + væg p|s

DEKO loft + væg p|s
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