CREATING
SPACES.
JEUDAN - HERSTEDØSTERVEJ

JEUDAN - DAMPFÆRGEVEJ

CREATING
SPACES.
For os handler det ikke om at bygge vægge. Det handler i langt højere
grad om at skabe de perfekte rum og rammer for jeres dagligdag.
Det er essensen af Combiwall - et vægsystem, der skaber plads til
udfoldelse og ikke mindst fleksibilitet til altid at kunne ændre sig,
så rummet følger med jeres behov.
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TORVEHALLERNE.
Det hele begyndte her - i Torvehallerne
i København - med et ”enkelt” ønske
fra udlejer... design et ultra fleksibelt
vægsystem til Københavns smukkeste
stadepladser!
Derfor er Combiwalls DNA og vores
produkt i høj grad præget af det behov
og den udfordring, vi stod overfor
dengang. Efterfølgende har dette enkle og
elegante udgangspunkt givet os et unikt
vægsystem, der er langt mere fleksibelt
end de fleste andre vægsystemer på
markedet i dag.
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KONTORKUBER
HERSTEDØSTERVEJ.
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FARVER.
For os er en væg meget mere end blot en enkel måde at strukturere og inddele et lokale
på. Designes og tænkes den rigtigt, skaber den rummet og bliver den naturlige ramme
for hverdagen efterfølgende. Derfor er farvevalget en væsentlig faktor, da det sammen
med resten af indretningen er med til at skabe præcis den atmosfære, der giver de
perfekte betingelser for vores kunders udfoldelse efterfølgende.
Vi tilbyder derfor også stor valgfrihed i den farvepalette, vi leverer vores
aluminiumsrammer i. Der kan vælges blandt et væld af forskellige eloxeringer/toner,
hvorved vores kunder kan være med til at sætte præcis deres eget præg på de rum, der
udgør rammerne omkring netop deres aktiviteter.
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THE DEVIL IS IN
THE DETAIL.
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DYRBERG KERN
PRAGS BOULEVARD
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FLEKSIBILITET.
Vi er danske, og det fornægter sig ikke, når man ser på enkeltheden i den måde
en Combiwall væg opbygges på. Vi har fjernet alt overflødigt, så væggen ikke
“støjer”, men derimod skaber rammer, man trives i, da den med dens elegante
udtryk komplimenterer resten af rummets indretning.
Systemets enkelthed indeholder dog langt mere, end øjet først ser.
Kombinationsmulighederne er utallige, og netop denne fleksibilitet i vores
system gør at vi, modsat mange andre, kan tillade os kun at arbejde med én
reel produktlinje. Hovedprofilet kan således favne langt de fleste udfordringer
og ønsker, der opstår, hvorfor Combiwall kan bruges i langt større udstrækning
i en stor entreprise end det ellers normalt er tilfældet. Vel at mærke med et og
samme produkt. Det skaber en større ensartethed i disse projekter.
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ADVOKATKONTOR
DAMPFÆRGEVEJ.
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REVIT.
”Show it don’t tell it” - eller endnu bedre - brug det i
jeres planlægning. For at give en bedre fornemmelse
af vores vægsystem og de kombinationsmuligheder, I
vil kunne drage nytte af, har vi udarbejdet en Revit fil
(Combiwall Revit curtain wall).
Derfor kan du som arkitekt og/eller indretningsarkitekt
let og bekvemt teste vores væg af i jeres næste projekter,
hvor der indgår special- og glasvægge.
Filen fungerer sammen med Revit familien generelt
og virker med: Revit, BIM, Autodesk, 3D CAD og CAD.
Brug linket herunder for download.

Download: combiwall.com/revit
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KONTORHOTEL
VIBENSHUSET.
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THE LUXURY OF
CRAFTSMANSHIP.
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PATENTERET.
Få et gennemført design, der let og enkelt dækker jeres behov nu
og fremover.
Uanset om det gælder en udvidelse af maskinparkens areal eller
blot behovet for hurtig ind- og udflytning af stort inventar midt
i en travl produktion, er Combiwalls fleksibilitet det, I søger.
Hvor en væg normalt må betragtes som nagelfast inventar, kan
I med Combiwall helt fjerne disse begrænsninger.
Således er det muligt, med vores patenterede løsning, hurtigt at
afmontere en del af væggen, hvis situationen kræver det eller
behovet opstår. F.eks. hvis en dør mellem kontorer pludselig
giver mening. På samme måde kan I let integrere f.eks. et
whiteboard i væggen eller åbne væggen op, hvis en udskiftning
af en stor maskindel eller lignende skal ske et sted, hvor I
benytter Combiwall til maskinindpakning.
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KØBSTÆDERNES
FORSIKRING
VIBENSHUSET.
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FFW
VIBENSHUSET.
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LYD.
Lydtestet af Delta
a part of Force Technology
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Behovet for ro på kontoret eller lyddæmpning af mødelokalet har vi naturligvis også
taget hånd om. Vores vægsystem leveres derfor altid med 40 eller 42 db lydglas, og vores
døre leveres som minimum med 12mm hærdet glas (min. 33 db dæmpning). Alt sammen
naturligvis testet i laboratorium - hos Delta/Force Technology.

DØR.
Med vores fuldt udbyggede dørsystem, kan vi
tilbyde en løsning, der ikke ødelægger udtrykket
af væggen, men som på enkel vis integreres
direkte i selve vægrammen.
Vores dør er designet i et slankt og
sammenhængende look, hvorfor vores dørkarme
ikke fylder mere end 6mm (dørkarm + profil =
28mm i alt). Den kan ydermere leveres i variable
højder - op til 2,5m - og alle komponenter (så
som dørhåndtag, låsekasser, hængsler, drop
downlister osv.) er naturligvis indfarvet (som
standard i sort eller natur), for altid at fremstå
som en helhed. Døren kan også leveres som
teknikdør med pumpe, med låseblik og med
elektronisk låsesystem.
Endelig har vi altid 4 hængsler på vores døre for
at sikre et stabilt og solidt produkt/funktion.
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LØGISMOSE

LØGISMOSE
TOLDBODEN.
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MONTAGE.
Vi leverer ikke blot et fremragende og fleksibelt vægsystem.
Vi står også bag hele processen og sørger for, at vores
vægge monteres korrekt hos jer. Det er jeres sikkerhed for,
at kvaliteten er høj hele vejen igennem processen og ikke
mindst bagefter.
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IT’S ALL ABOUT
[RE]THINKING.
Med Combiwall får I ikke kun et unikt vægsystem. I får i lige så høj grad en løsning, der
følger med, når nye behov opstår. En løsning, der muliggør, at der ikke længere behøver være
langt fra tanke til handling, når det kommer til ombygning, udbygning eller genopførelse af
et kontor, mødelokale eller maskinindpakning.
Combiwall giver fleksibiliteten til at kunne træffe nye beslutninger for virksomhedens
fysiske rammer, uden det nødvendigvis er ensbetydende med store udgifter og uoverskuelige
arbejdsopgaver til følge. Systemet er bygget, så det kan genbruges på en anden lokation, hvis
det ønskes. Endelig er bæredygtigheden i top, da alt i væggen kan genanvendes, hvis det
ikke genbruges.
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