
S Y S T E M VÄ G G A R

Högklassiga 
systemväggar för   
kontor, affärs- och 
produktionslokaler



• OSAO, Uleåborg
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På grund av en kontinuerlig produktutveckling 
förbehåller vi oss rätten att ändra materialet. Vi 

ansvarar inte för eventuella tryckfel.
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INLOOK GLAZY
Glasvägg
INLOOK GLAZY är en glasvägg som bildar en enhetlig glasyta och skapar 
öppenhet i lokalerna. Väggen består av ett eller flera fasta glaselement. Mellan 
elementen finns ett öppet mellanrum på 4 mm som kan sammanfogas med silikon 
eller med en foglist. Skjutdörrar eller gångjärnsdörrar kan integreras i väggen. 
Glasen kan förses med tejpade mönster, de kan även screen tryckas eller sand-
blästras. Ett helt nytt utseende kan uppnås med digitalprintning där olika bilder 
eller lamineringsfilmer överförs på glasytan. Glasväggen kan också vara böjd.

Användningsområden: kontor, affärslokaler

Väggens tjocklek: 102 mm

Glasets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 8 mm, 10 mm eller 12 mm härdat eller laminerat glas; INLOOK 
SLIDY -skjutdörrarna förses med antingen 6 mm eller 8 mm härdat eller laminerat 
glas; glasen kan också vara såväl laminerade som härdade.

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: skjutdörrarna förses med låshus Abloy LC 306 eller bearbetning för tryck- 
knappslås Abloy OF 433; gångjärnsdörrar i aluminium förses med låshus Abloy 
LC 302 eller LC 305; gångjärnsdörrar i trä förses med låshus Abloy 4190 eller 
LC 190; ytbeslag levereras separat; även bearbetning för elektriska lås är 
möjligt.

Handtag och dörrvred: skjutdörrarna förses med aluminiumhandtag INLOOK 
L-150 eller handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål; gångjärnsdörrar 
förses med dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller handtag och dörrvred 
enligt beställning; information om dörrslutare behövs i samband med dörr-       
beställningen.

Silikonfog: färglös, grå, svart eller annan färg

Foglist: färglös list eller pulverlackerad/anodiserad aluminiumlist

Ljudisolering:

• INLOOK SLIDY –skjutdörr, ljudklass 25 dB (Rw 30dB)

• gångjärnsdörr i aluminium Rw ca 30 dB

• gångjärnsdörr i trä, ljudklass 25 dB (Rw 30 dB)

• gångjärnsdörr i trä, ljudklass 30 dB (Rw 37 dB)

• gångjärnsdörr i trä, ljudklass 35 dB (Rw 42 dB)

Glaset väljs utgående från dörrens Rw-värde.

Glas och dörrar finns också att få utan ljudklassificering.

• Kontorscampus, Kuopio
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Silikonsammanfogat ytterhörn på en glasvägg

Silikonfog och screen 
tryckt mönster

INLOOK 20/300  
Handtag i borstat 
rostfritt stål
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INLOOK GLAZY dörrtyper

Gångjärnsdörr i aluminium Dörr med aluminiumkarm

Helglasdörr med aluminiumkarm Helglasdörr utan karm
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Helglasskjutdörr Dörr med träkarm

INLOOK SLIDY -skjutdörr Dörr med L-karm
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INLOOK GLAZY DOUBLE
Ljudisolerande glasvägg med 
dubbelglas
INLOOK GLAZY DOUBLE isolerar ljud men ger ändå lokalen ljus och 
luftighet. Väggens goda ljudisoleringsförmåga baserar sig på två olika 
tjocka glas med luftrum emellan. Det öppna mellanrummet mellan glasytor-
na sammanfogas med silikon eller med en foglist. En ljudisolerande 
gångjärnsdörr i trä kan även integreras i väggen. Glasen kan förses med 
tejpade mönster, de kan också screen tryckas eller sandblästras. Ett helt 
nytt utseende kan uppnås med digitalprintning där olika bilder eller 
lamineringsfilmer överförs på glasytan. 

Användningsområden: mötesrum, bibliotek och andra utrymmen som 
kräver god ljudisolering 

Väggens tjocklek: 100 mm

Glasets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas:  66.2 + 55.2, laminerat glas med normal eller  
 Sound Control -folie

 55.2 + 44.2, laminerat glas med normal eller  
 Sound Control -folie

 8 mm + 10 mm härdat glas

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: gångjärnsdörrarna förses med låshus Abloy 4190 eller LC 190; 
ytbeslag till låsen levereras separat; bearbetning för elektriska lås är 
även möjligt. 

Dörrvred: gångjärnsdörrarna förses med dörrvred INLOOK 19 i borstat 
rostfritt stål eller dörrvred enligt beställning, information om dörrslutare 
behövs i samband med dörrbeställningen.

Silikonfog: grå, svart, färglös eller annan färg

Foglist: färglös list

Ljudisolering: Rw 43 dB, 66.2 + 55.2 + gångjärnsdörr

• Kontorsutrymmen, Helsingfors
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Glasväggens övre hörn

Färglös 
foglist
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INLOOK SLIDY
Glasskjutvägg
INLOOK SLIDY är en luftig och stilig glasskjutvägg med 
aluminiumram. Glasskjutväggarna består av fasta 
glaselement och skjutdörrar. Väggen kopplas till  omgivande 
konstruktioner utan separata lister. Glasen kan förses med 
varningsmärken. Sandblästring, screen tryck eller 
digitalprintning ger glasen karaktär.  

Användningsområden: kontor, affärslokaler

Väggens tjocklek: 102 mm

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 6 mm eller 8 mm härdat eller laminerat glas: 
glaset kan också vara såväl laminerat som härdat 

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: dörrarna kan förses med låshus Abloy LC 306 eller 
bearbetningar för tryckknappslås Abloy OF 433; ytbeslag 
till låsen levereras separat

Handtag: INLOOK L-150 -aluminiumhandtag, INLOOK 
20/300 -handtag i borstat rostfritt stål eller handtag enligt 
beställning

Tätning: gråa hårtätningar eller svarta glastätningar i gummi

• Port Center, Åbo
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Handtag 
INLOOK- 

20/300 i 
borstat 

rostfritt stål

Låshus 
Abloy LC 
306, 
vridknapp 
och låshus

Skjutdörrens 
tröskel

Tryckknappslås 
Abloy           

OF433

Handtag INLOOK- 
L-150
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INLOOK SLIDY dB
Ljudisolerande glasskjutvägg
INLOOK SLIDY dB är en glasskjutvägg för utrymmen där det 
ställs höga krav på ljudisoleringen. De övriga egenskaperna 
är de samma som för INLOOK SLIDY. 

Användningsområden: kontor, affärslokaler

Väggens tjocklek: 102 mm

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 44.2; laminerat glas med Sound Control -folie 

Profiler: pulverlackerad (RAL) eller anodiserad aluminium

Lås: dörrarna kan förses med låshus Abloy LC 306; ytbeslag 
till låsen levereras separat 

Handtag: aluminiumhandtag INLOOK L-150, handtag 
INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål eller handtag enligt 
beställning; handtagen fästs på aluminiumprofilerna

Tätning: gråa dB-hårtätningar, svarta dB-borsttätningar och 
svarta gummiglastätningar

Ljudisolering: ljudklass 25 dB (Rw 30 dB); testad av VTT 
(VTT-S-01878-11)

• Svenska Litteratursällskapet 
i Finland, Helsinki
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Skjutdörrens tröskel 
med expansionsfogs-
profil
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INLOOK MOVE LIGHT
Flyttbar glasvägg
Med den flyttbara glasväggen INLOOK MOVE LIGHT är det lätt att 
avgränsa och modifiera utrymmen. Glasväggselementen kan vid 
behov temporärt skjutas åt sidan och vecklas ihop. Den Schweiziska 
tekniken garanterar funktionen och är lätt att använda.

Användningsområden: kontor, restauranger och hotell

Väggens maximalhöjd: 2600 mm

Elementets maximalbredd: 950 mm

Elementets maximalvikt: 60 kg

Maximalt antal element: 9 st./vägg

Glas: 8 mm eller 10 mm härdat glas

Profiler: anodiserad aluminium med rostfri ytprofil; även pulverlacke-
ring är möjlig; den övre bärprofilen är alltid naturanodiserad 

Väggen kan monteras med eller utan undre styrskena.
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Glasväggens 
styrskena
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INLOOK MOVE HEAVY
Flyttbar glasvägg för köpcentra och 
offentliga lokaler
INLOOK MOVE HEAVY är en modifierbar, flyttbar glasvägg som är 
avsedd som korridorvägg i offentliga lokaler och köpcentra. Glas-   
väggen kan vara rak, den kan också ha ett hörn eller vara bågformad. 
Glasväggselementen kan lätt skjutas åt sidan och vecklas ihop. Till 
glasväggen kan också anslutas skjutbara gångjärnspaneler. En fast 
glasvägg består av samma profiler som en flyttbar glasvägg. Den 
Schweiziska tekniken garanterar funktionen och är lätt att använda.

Användningsområden: offentliga lokaler, köpcentra

Väggens maximalhöjd: 3500 mm och vid användning av glidgång- 
järnspaneler 3000 mm

Elementets maximalbredd: 1500 mm och glidgångjärnspanelens 
1100 mm

Elementets maximalvikt: 150 kg

Glas: 10 mm eller 12 mm härdat och laminerat glas

Profiler: anodiserad aluminium med rostfri ytprofil; även pulverlackering 
är möjlig; den övre bärprofilen är alltid naturanodiserad 

Lås: låshus Abloy LC 306; ytbeslag till låsen levereras separat 

Handtag: Dörrens handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål eller 
handtag enligt önskemål

Väggen kan monteras med eller utan undre styrskena.
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INLOOK WOODY
Glasvägg med träram
INLOOK WOODY är en glasvägg med träram. 
Träramarna kan målas eller bekläs med faner. Glasen kan 
förses med varningsmärken. Karaktär uppnås med 
sandblästring, screen tryck eller digitalprintning. Systemet 
möjliggör även integrering av skjut- och gångjärnsdörrar 
samt elektriska dörrposter.

Användningsområden: kontor, mötesrum och offentliga 
lokaler

Väggens tjocklek: 92 mm eller enligt val

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 6 mm, 8 mm, 10 mm och 12 mm härdat 
eller laminerat glas; även andra alternativ är möjliga

Profiler: trä; fabriksmålade enligt Tikkurila Symphony, NCS 
eller RAL; faner i ädelträ med olika ytbehandlingar

Dörrar: gångjärnsdörrar; falsade eller ofalsade; med 
normalkarm eller  L-karm

Lås: gångjärnsdörrens låshus Abloy 4190 eller LC 190; 
skjutdörrens låshus Abloy LC 306; ytbeslag till låsen 
levereras separat; bearbetning för elektriska lås är möjligt; 
information om dörrslutare krävs i samband med dörr-    
beställningen.

Dörrvred: gångjärnsdörrens dörrvred INLOOK 19 i 
borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt önskemål

Handtag: skjutdörrens handtag INLOOK 20/300 RST i 
borstat rostfritt stål eller handtag enligt önskemål

Ljudisolering:

• gångjärnsdörr, ljudklass 25 dB (Rw 30 dB)

• gångjärnsdörr, ljudklass 30 dB (Rw 37 dB)

• gångjärnsdörr, ljudklass 35 dB (Rw 42 dB)

Glaset väljs enligt dörrens Rw-värde.

Glasen och dörrarna kan också fås utan ljudklassificering.

• Technopolis Innova 4, 
Jyväskylä
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Dörr med glasöppning

Ofalsad dörr
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INLOOK WOODY-ALU
Glasvägg med träram och aluminiumlister
INLOOK WOODY-ALU är en glasvägg med träram och aluminiumlister. 
Träramarna kan målas eller bekläs med faner. Glasen kan förses med 
varningsmärken. Karaktär uppnås med sandblästring, screen tryck eller 
digitalprintning. Systemet möjliggör även integrering av skjut- och 
gångjärnsdörrar samt elektriska dörrposterer.  

Användningsområden: kontor, mötesrum och offentliga lokaler

Väggens tjocklek: 92 mm eller enligt val

Elementets bredd: 100–1500 mm

Väggens maximalhöjd: 3000 mm

Standardglas: 6 mm, 8 mm, 10 mm och 12 mm härdat eller laminerat 
glas; även andra alternativ är möjliga 

Profiler: trä; fabriksmålade enligt Tikkurila Symphony, NCS eller RAL; faner 
i ädelträ med olika ytbehandling; aluminiumlisterna kan pulverlackeras eller 
anodiseras

Dörrar: gångjärnsdörrar; falsade eller ofalsade; med normalkarm eller 
L-karm

Lås: gångjärnsdörrens låshus Abloy 4190 eller LC 190; skjutdörrens låshus 
Abloy LC 306; ytbeslag till låsen levereras separat; bearbetningar för 
elektriska lås är möjligt; information om dörrslutare krävs i samband med 
dörrbeställningen

Dörrvred: gångjärnsdörrens dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller 
dörrvred enligt önskemål

Handtag: skjutdörrens handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål eller 
handtag enligt önskemål

Ljudisolering:

• gångjärnsdörr, ljudklass 25 dB (Rw 30 dB)

• gångjärnsdörr, ljudklass 30 dB (Rw 37 dB)

• gångjärnsdörr, ljudklass 35 dB (Rw 42 dB)

Glaset väljs enligt dörrens Rw-värde.

Glasen och dörrarna kan också fås utan ljudklassificering.

• Motonet, Åbo
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Glaslister i 
aluminium
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INLOOK TELEFONHYTT
Möjliggör privathet i kontor
• dörr och väggar i glas; glasen kan tejpas, sandblästras, screen tryckas  

eller förses med digitalprint

• ljudisolerande dB 30-konstruktion

• ventilation och belysning fungerar med rörelsesensor

• anslutning till husets ventilationssystem rekommenderas

• telefon-/data- och eluttag, elanslutningsledning 3m

• litet bord

• färgalternativ enligt Tikkurila Symphony, NCS och RAL

• kan förses även med hjul

• låshus Abloy 4190 eller LC 190; ytbeslag till låsen levereras separat

• dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål eller dörrvred enligt önskemål

Standardmått:

• bredd: 1050 mm

• djup: 1050 mm

• höjd (utan hjul): 2150–2350 mm

• höjd (med hjul): 2300–2500 mm
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INLOOK 
SAMTALSRUM
Modulkonstruerat och ljudisolerat
• framvägg i glas, glasen kan tejpas, sandblästras, screen  

tryckas eller förses med digitalprint 

•  skjut- eller gångjärnsdörr

•  dämpande beklädnad på insidan

•  ljudisolerande dB 30-konstruktion

•  ventilation och belysning fungerar med rörelsesensor

•  anslutning till husets ventilationssystem rekommenderas

• telefon- / data- och eluttag, elanslutningsledning

• skivbeklädnad av träfaner eller målade färgalternativ enligt 
Tikkurila Symphony, NCS och RAL

•  standardmått eller mått enligt önskemål

•  gångjärnsdörrens låshus Abloy 4190 eller LC 190; 
skjutdörrens låshus Abloy LC 306 eller bearbetning för 
tryckknapplåset Abloy OF 433; ytbeslag till låsen levereras 
separat

•  gångjärnsdörrens dörrvred INLOOK 19 i borstat rostfritt stål 
eller dörrvred enligt önskemål

•  skjutdörrens aluminiumhandtag INLOOK L-150 eller 
handtag INLOOK 20/300 i borstat rostfritt stål

Standardmått:

•  bredd: 1050 mm

•  djup: 1650 mm

•  höjd: 2400 mm

• Posthuset, 
Helsingfors
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• Inlook-kontor, 
Helsingfors
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INLOOK 
VÄGGBEKLÄDNADER
Representativa och akustiska ytor
Material: fibergips-, sementspån-, MDF-, glas- eller akustikskiva

Ytalternativ: målade skivor, faner i ädelträ, tekniskt faner, 
laminat, målat glas, laminerat glas med film eller tygbeklädda 
akustikskivor

Ljuddämpande perforerings- och räfflingsalternativ finns           
tillgängliga för fibergips-, sementspån- och MDF-skivor

• Helsingfors-Vanda flygplats
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• Naturcentrum Haltia, Esbo

• Köpcentrum Zeppelin, Uleåborg

• Paviljongen Gösta, Mänttä
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INLOOK FLEXY
V-stumfogsvägg
INLOOK FLEXY är en systemvägg med stumfogar, som bildar en 
enhetlig väggyta. Stommen består av fjäderbelastade vertikalelement 
i stål, som pressar väggen tätt fast mot golv- och takytorna. 
Ytskivorna fästs vid vertikalelementen med dolda fästklips. 
Alternativen för ytskivorna är 13 mm tapetserade gipsskivor, 12 mm 
fabriksmålade MDF-skivor eller MDF-skivor i ädelträfaner. Integrering 
av fönster och skjut- samt gångjärnsdörrar enligt behov.

Användningsområden: kontor, produktionslokaler

Väggens tjocklek: 98 mm, desibelvägg 124 mm

Vertikalelement: bredd 72 mm, materialstyrka 0,7 mm

Skiv-/ramindelning: 900 mm

Skivhöjd: 3300 mm

Isolering: isoleringsull, tjocklek 50 mm, densitet ca 30 kg/m³, 
obrännbar

Ljudisolering: INLOOK FLEXY Rw lab 42 dB;

INLOOK FLEXY dB Rw lab 49 dB;

Testad av VTT (VTT-S-01724-11 och VTT-S-01875-11)

• Servica, Kuopio

INLOOK-systemväggar28



INLOOK-systemväggar 29



INLOOK HANDY
Hattlistvägg
INLOOK HANDY är en systemvägg med hattlistfogar för 
kontorslokaler. Ytskivorna fästs vid väggens stomme med hatt-
lister. Stommen består av fjäderbelastade vertikalelement i 
stål, som pressar väggen tätt fast mot golv- och takytorna. 
Alternativen för ytskivorna är 13 mm tapetserade gipsskivor 
eller 12 mm fabriksmålade MDF-skivor. Hattlistens färdiga 
hål möjliggör montering av hyllor, kläd- och tavelkrokar. 
Hattlisternas räfflor kan vid behov förses med en täcklist. 
Integrering av fönster och skjut- samt gångjärnsdörrar enligt 
behov.

Användningsområden: kontor, produktionslokaler

Väggens tjocklek: 98 mm, desibelvägg 124 mm

Vertikalelement: bredd 72 mm, materialstyrka 0,7 mm

Skiv-/ramdelning: 900 mm

Skivhöjd: 3000 mm, 3300 mm

Isolering: isoleringsull, tjocklek 50 mm, densitet ca  
30 kg/m³, obrännbar

Luftljudsisolering: INLOOK HANDY Rw lab 39 dB;

INLOOK HANDY dB Rw lab 43 dB;

Testad av VTT (VTT-S-01723-11 och VTT-S-01874-11)

• Technopolis Innova 4, Jyväskylä

Täckprofil
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Utrustning

Klädkrok Tavelkrok

Anslagstavla Hylla

Tuschtavla Tidningshylla
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INLOOK EASY
Elementmellanvägg
INLOOK EASY är en elementsystemvägg med stumfogar 
som bildar en enhetlig väggyta. Alternativen för ytskivorna 
är 11 mm tapetserade spånskivor eller 9 mm/12 mm 
fabriksmålade MDF-skivor. Ramen är i allmänhet i laminerat 
trä. Integrering av fönster och gångjärnsdörrar enligt behov.

Användningsområden: kontor, kundbetjäningsutrymmen

Väggens tjocklek: 76–98 mm

Elementets standardbredd: 600 mm

Väggens maximalhöjd: 3300 mm

Isolering: isoleringsull, tjocklek 50 mm, densitet ca  
30 kg/m³, obrännbar

• Stenbergsstranden 2, Helsinki
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• Böle station, Helsingfors

• Böle station, Helsingfors
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• Fågelvik, Helsingfors
 INLOOK GLAZY

• Svenska Litteratursällskapet 
i Finland, Helsingfors

 INLOOK GLAZY

• Paviljong Gösta, Mänttä
 INLOOK GLAZY
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• Kontorscampus, Kuopio
 INLOOK GLAZY

• Vuxenutbildningscentralen, 
Salo

 INLOOK WOODY

• Alberga Business Park, Esbo
 INLOOK GLAZY

• Paviljong Gösta, Mänttä
 INLOOK GLAZY
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Inlook Oy 
Systemväggar

Sågaregatan 1

00880 Helsingfors

REGIONALKONTOR

Inlook Åbo

Vakiotie 5

21420 Lieto

Inlook Tammerfors

Rajasilta 3

33880 Lempäälä

Inlook Kuopio

Teräskatu 8

70150 Kuopio

Inlook Österbotten 

Runsorvägen 1

65380 Vasa

Inlook Uleåborg /  
Sisärakenne Kukkola Oy

Pilliläntie 4

90460 Oulunsalo

Telefon 020 7589 200

info@inlook.fi

inlook.fi

förnamn.släktnamn@inlook.fi
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