NIEUW IN OBI 600

De tweezijdig gelakte
en gelaagde beglazing

Afscheiding en schrijfwand

Binnendeur

Twentepoort West 39, 7609 RD Almelo
Postbus 804, 7600 AV Almelo
Telefoon (0546) 45 55 13
Telefax (0546) 45 56 08
verkoop@obimex.nl

www.obimex.nl

NIEUW IN OBI 600

De esthetiek van tweezijdig gelakt glas en
de prestaties van gelaagde veiligheidsbeglazing!
■ Beschrijving
OBI 600 STADIP is samengesteld uit twee bladen
gelakt glas waarvan het gekleurde, ondoorzichtige uitzicht
wordt verkregen door neerslag in de oven van een laklaag
van hoge weerstand op de achterzijde van het glasblad.
Beide glasbladen worden vervolgens verlijmd met een
polyvinylbutyralfolie.

■ Toepassingen

S a m e n st e l l i n g P LANILA Q U E S T A D I P

OBI 600 STADIP is een tweezijdig gelakt, gelaagd veiligheidsglas.
De esthetiek van de laklaag, zichtbaar aan weerszijden van het product,
in combinatie met de veiligheidsprestaties van OBI 600 STADIP (klasse
2B2 volgens de norm EN12600), maken dit een ideaal product voor
interne scheidingswanden en -deuren. OBI 600 STADIP laat toe om
elke binnenruimte elegant in te delen en laat het licht opleven in werk- en
leefomgevingen. OBI 600 STADIP wanden en deuren zijn te plaatsen in alle
hoogtes en helderheidsgradaties en vormen perfecte schrijfborden.
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■ Voordelen
•

Tweezijdig: de laklaag is zichtbaar aan beide kanten.

•

Zowel afscheiding als schrijfoppervlak, biedt ruimtewinst in vergaderzalen.

•

Totaal ondoorzichtig en glanzend bij belichting, beantwoordt aan
actuele architectonische verwachtingen.

•

Veilig bij glasbreuk: de fragmenten blijven op de PVB-tussenfolie kleven
in overeenstemming met de norm EN12600.

•

Duurzame afwerking: de gelakte zijdes van de twee glasbladen komen
in contact met de PVB-folie die zo bescherming biedt tegen 			
kwaliteitsverlies en de duurzaamheid van het uitzicht garandeert.

•

Geschikt voor alle binnenruimtes.

De favoriet van installateurs
♥ “Scheidingswanden plaatsen met één en hetzelfde profiel voor de 		
doorzichtige en ondoorzichtige delen!”
♥ “Een harmonische oplossing voor muren, deuren en beklede wanden!”
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■ Kwaliteit van de binnenlucht
In het interieur draagt OBI 600 STADIP bij aan het behoud van een gezonde en
niet-vervuilde leefomgeving. Het beantwoordt ruimschoots aan de voorgestelde
aanbevelingen* op het gebied van vrijkomen van formaldehyde en andere vluchtige
organische stoffen (VOS).

■ Gamma
OBI 600 STADIP zal beschikbaar zijn vanaf 1 maart 2014
•

Dikte: 66.2 mm

• 	Afmetingen: 3210 × 2550 mm
•

Kleuren: tweezijdig amandelgroen, tweezijdig ultrawit, tweezijdig ultrazwart

Andere samenstellingen, afmetingen en kleuren op aanvraag.

■ Regelgeving
OBI 600 STADIP is conform de normen EN12543 en EN14449.
Het product is CE-gemarkeerd. OBI 600 STADIP beantwoordt aan
de klasse 2B2 volgens de norm EN12600 (valproef bij ophanging).
Certificatie is aangevraagd.

■ Verwerking
OBI 600 STADIP kan worden versneden, bewerkt en doorboord zoals ander
gelaagd glas van dezelfde samenstelling. Voor het snijden is
het aanbevolen de volumes op een schone tafel te leggen om het glas tegen
krassen te beschermen. Om OBI 600 STADIP te personaliseren,
kan een decoratief motief of logo worden gezandstraald of koud
gezeefdrukt op de glaszijdes.

■ Plaatsing
PLANILAQUE STADIP wordt uitsluitend binnen geplaatst. De dimensionering
en de plaatsing dienen te gebeuren in overeenstemming met de geldende
regelgeving en werkwijzes

PLANILAQUE STADIP is afgestemd op afscheidingen en laat zich plaatsen
zoals een gelaagd glas van dezelfde dikte. Het is mogelijk doorzichtige en
ondoorzichtige glasdelen af te wisselen in hetzelfde plaatsingssysteem.
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