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Breivik Trevare har siden 1986 
 produsert og utviklet sitt velkjente 
glassveggsystem, og er i dag en  
av landets ledende leverandører.

Våre forhandlere arbeider i tett dia
log med arkitekter og utbyggere, 
for å kunne levere monterings
ferdige glassveggsystemer til kontor 
og forretningsbygg, industri og det 
offentlige. Vi setter spesielt fokus 
på at alle krav til miljø og  sikkerhet 
blir ivaretatt.

I samarbeid med våre forhandlere 
kan vi i dag levere komplette vegg
systemløsninger, hvor krav til design, 
kvalitet og fleksibilitet er i fokus.

Montering
Vår landsdekkende forhandlerkjede sikrer 
deg faglig veiledning i planleggings-
fasen og sørger for at all montering blir 
foretatt av fagfolk, der krav til nøyaktighet 
og punktlighet er ivaretatt.

Det unike interiør
Ulike tresorter eller malt i valgfrie farger, gjør at løsningen kan tilpasses 
alle miljøer - her har arkitekten mulighet til å skape det unike interiør!

Dine ønsker  vår utfordring!
Breivik Glassveggsystem består av en rekke kompo-
nenter som kan settes sammen til nær sagt utallige 
løsninger.

Et stort utvalg av veggtyper, dører og glasstyper 
inngår i vårt glassveggsystem – og fleksibilitet i 
materialvalg gir deg unike kombinasjonsmuligheter.
Vi kan om ønskelig levere løsninger utenom 
 standardmål, og vi tilpasser veggsystemet etter 
kundens ønske.
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Farger til et hvert interiør
Valget er ditt. Med maling kan vi sette farge på glassveggen. Det er opp til deg å finne den 

fargen som passer ditt interiør. Eller vi kan gjøre det i fellesskap. Farge skaper glede og er 

med på å øke trivselen der mennesker oppholder seg.

Breivik Glassveggsystem kan leveres med ulike overflater og i en rekke glasskvaliteter, og 

som tilfredsstiller de fleste krav til miljø og sikkerhet.

Hvit utførelse. Her vist med dekorfolie.

Malt utførelse med farget laminert lyd
glass, gir et optimalt møteromsmiljø mht. 
lyd og innsyn.
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Fleksible løsninger
Veggsystemet kan leveres med tette partier, en fleksibel løsning 

for kombinasjon av kontor og møterom. Her vist i bøk utførelse med 

tett brystning.

Mulighetene er tallrike
Glassveggene kan tilpasses ethvert interiør og rommene formes 

etter behov og ønske. Modulene bygges sammen med dørmoduler 

og tett felt etter behov. Skyve og slagdører, med og uten glass

åpning, samt ulike hjørneløsninger, inngår i systemet. Likeså buede 

glassvegger.

En smakfull løsning der arkitekt har funnet den rette kombinasjon 

mellom resepsjon og kontormiljø.Med glassvegger slipper lyset helt inn i arbeidsmiljøet.
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Fullglass veggsystem
Fullglass veggsystem med store ubrutte glassplater, og minimal 

bruk av synlige rammer eller sprosser. Dette gir et luftig miljø med 

stor lysgjennomgang.

Glassvegger og dører går helt i tak og skaper et elegant og 

 moderne miljø.
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Skyvedører
Løsning med bruk av skyvedører er både plassbesparende og gir 

bredere tilgang til rom.

Glassvegger i valgfri farge
Breivik Glassveggssytem kan tilpasses et hvert miljø, etter arkitek

tens ønske. Her vist i en elegant kombinasjon med eik gulv samt 

grå veggprofiler.

Farger
Våre glassveggsystem kan 
leveres i alle farger.
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Flushline Glassveggsystem
Løsning der glass ligger helt ut i front og gir en elegant løsning ut mot korridor. Veggene kan 

som her ha dekorelement for ekstra profilering. Dører og profiler er her malt i metallic farge.

Vegger og dører kan leveres med profiler 
av finér, folie eller i malt utførelse. 
Her vist lakkert i metallic farge.

Detalj som viser Flushline 
glassveggsystem.
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Gjennomtenkte detaljer 
Gjennomtenkte og gjennomprøvde detaljer er en viktig 
del av helheten. God funksjonalitet og enkel montering er 
avhengig av disse.
De fleste type dørvridere og låskasser kan leveres. 
Veggfeltene blir produsert i ulike finerte tresorter eller i 
malt utførelse.

4 mm glass er standard i glassveggsystemet. Etter ønske 
kan det også leveres i et utall andre utførelser som lyd glass, 
farget glass og sikkerhetsglass. Alle modulene leveres med 
vannavvisende glasslist.

       +   FlushLine glassløsning. Glasset er montert 
 10 mm fra ytterkant av profilen.

 Overgang mellom dør og karm med overlys.

 De fleste typer dørvridere og låskasser 
 kan leveres.

Modeller og kombinasjoner
Breivik Glassveggsystem består av et utvalg standard moduler som danner 
utgangspunkt for glassveggsystemet. Disse har vi gitt egne betegnelser.
GV står for glassvegg. Legger vi til en L betyr det at feltet har overlys. TB 
betyr tett brystning. DK betegner en dørkarm og SKD betegner en skyvedør. 
En buet glassvegg har betegnelsen: GV buet. Vi kan også levere modeller og 
kombinasjoner etter deres ønske.

Fordeler som teller
 Alle glassvegger leveres med vannavvisende lister.

 Justerbare sokler.

 FLUSH LINE glassløsning i malt utførelse.

 FLUSH LINE glassløsning i finert utførelse.
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