
Vertikalgående skjutglasparti utan synliga profiler
När designen är det viktigaste, när det är önskemål om öppna fria ytor eller när flera glaspartier ska stå tätt intill 
varandra och inga profiler eller stolpar ska störa den eleganta miljön – då är Svalson Executive det bästa alternativet. 
Svalson Executive är ett elegant och säkert skjutglasparti som är lämpligt i bland annat glasmontrar i juvelerar- och 
klockbutiker, i VIP-lounger på arenor, i breda receptioner för att ge en öppen miljö och på restauranger där man vill 
stänga serveringsdelen men behålla lokalen i övrigt öppen.

Svalson Executive är ett eldrivet vertikalgående skjutglasparti som tillverkas utan sidostolpar och synliga profiler. 
Det är en unik patenterad lösning som består av ett rörligt glas och en drivmodul med helt dold installation. Den 
inbyggda drivmodulen placeras antingen ovan eller under det rörliga glaset beroende på om den ska öppnas uppåt 
eller nedåt. När det rörliga glaset är i öppet läge har man en helt öppen miljö utan störande stolpar och profiler 
och när glaset är stängt har man en säker skyddad miljö bakom glaset.  

Skjutglaspartiet kan förses med valfritt laminerat glas med slipade kanter. Det rörliga glaset är automatiskt låst 
i stängt läge och styrning sker från manöverdon med impulsdonsmanövrering (tryck och släpp). I miljöer där 
obehöriga inte har tillstånd att öppna glaspartiet, t.ex.i glasmontrar i butiker kan man välja RFID som är en säker, 
trådlös och diskret manövrering där man dessutom slipper hantering av nycklar.
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NAMN   Svalson Executive
BESKRIVNING   Eldrivet vertikalgående skjutglasparti med dold installation och utan synliga 

profiler. 
BREDD   Valfri. 
HÖJD   Valfri. 
GLASLISTER   Nej. Standardutförande är med fria slipade glaskanter. 

Tillval: glaslister.
KONSTRUKTION   Ett rörligt glas samt en eller flera drivmoduler tillverkade i pulverlackerat stål. 

Drivmodulerna placeras i en dold installation antingen ovanför eller under det 
rörliga glaset beroende på om glaset ska öppnas uppåt eller nedåt. 

LÅSNING     Mekaniskt lås som automatiskt låser det rörliga glaset i stängt läge.
STRÖMFÖRSÖRJNING     230 V AC transformator. 
    Tillval: batteribackup. 
STYRSYSTEM     S3 styrsystem med mjukstart/-stopp och impulsdonsmanövrering (tryck och 

släpp). 
Tillval: säker trådlös manövrering med RFID eller fjärrkontroll.

GLAS   Lamellglas med tjocklek från 8 mm.
TILLVERKAD AV Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.  
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Uppåtgående med drivmodul Nedåtgående med drivmodul 
ovan rörligt glas. under rörligt glas.

Bild saknas Bild saknas


