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f ö r e n r e n a r e o c h h ä l s o s a m m a r e ko n t o r s m i l j ö



GP 600 KN Ställverksgolv
Ställverksgolv med underkonstruktion av varmförzinkade primär- och  
sekundärbalkar  (40x65 eller 40x80mm) monterade i samma höjd. Stödbenen  
är justerbara och monteras under primärbalkarna. Antal stödben och deras  
centrumavstånd är beroende av erforderlig bärförmåga. (Se foto på framsidan.)

GP 600 S | STEEL
YTBELÄGGNING

0,5 mm STÅLPLÅT

LAMELLSPÅNSKIVA

KANTLIST

GOLVPLATTOR | INSTALLATIONSGOLV 
Golvkonstruktionen består av ett bärverk av galvaniserat stål, från 70 mm högt. På detta läggs golvplattor, av varie-

rande material och tjocklek. Vid installation av klimatgolv (minhöjd 200 mm) är det mycket enkelt att dimensionera 

rätt temperatur till varje zon med golvaggregat [ RAG / RAS]. 

Samtliga plattor kan lätt demonteras, så att kontorsytorna blir så flexibla som möjligt, vilket skapar möjlighet till en snabb 

och effektiv omstrukturering av ytorna vid behov. I undergolvet finns el, tele-, och datakommunikation lätt åtkomligt. Varje 

golvplatta ligger löst och går att lyfta med ett enkelt verktyg. Plattornas översida kan kläs i parkett, linoleum, textil, sten, klinker 
mm. Där behov finns läggs golvplattor som är försedda med eluttag för t ex arbetsplatser, datorer och belysning.

GP 600 KN A
Obrännbar specialplatta av anhydrit/
kalciumsulfat vilket innebär högsta 
brandklass. Ytbeläggning efter  
önskemål och funktion. 

GP 600 ALU
YTBELÄGGNING

ALUMINIUMFOLIE

LAMELLSPÅNSKIVA

KANTLIST

GP 600 ALU 
På undersidan är denna platta täckt 
med flamskyddande aluminiumfolie. 
Kantlist på plattornas sidor. 
Ytbeläggning väljes efter önskemål och 
funktion. Tjocklek: 38 mm. 
Stödben med höjdjusteringsmöjlighet. 
Rasterstag för att höja bärigheten.

GP 600 Steel
Specialplatta på undersidan täckt med 
flamskyddande 0,5 mm galvaniserad 
stålplåt (brandklass F30). Kantlist på 
plattornas sidor. Ytbeläggning efter 
önskemål och funktion. 600 x 600 x 
38 mm (standard). Stödben med höjd-
justeringsmöjlighet. Rasterstag för att 
höja bärigheten.

GP600 A & AS 
Specialplatta av anhydrit/
kalciumsulfat (brandklass F60). 
Kantlist på plattornas sidor. Ytbelägg-
ning efter önskemål och funktion. 
600 x 600 mm, tjocklek från 28 mm.  
Stödben med höjdjusteringsmöjlighet.

GP 600 A + AS
YTBELÄGGNING

ANHYDRITSKIVA

KANTLIST



ÖVRIGA REFERENSER
Telia Najaden Haninge | Stockholm   5 000 m2

Fräsaren Solna | Stockholm 6 000 m2

Länsförsäkringar Stockholm 10 000 m2

Bankhus -90 Rissne | Stockholm 15 000 m2

Dagens Nyheter Stockholm 5 000 m2

Smörkontrollen Malmö 8 500 m2

Bonnierhuset Stockholm 24 000 m2

Ericsson Stockholm 15 000 m2

Jericho Stockholm 11 000 m2

OMX Stockholm 25 000 m2

Farao  Stockholm 5 500 m2

Klara Zenith  Stockholm 11 200 m2

Styckjunkaren Stockholm 10 000 m2

OMX FRIHAMNEN 
Wihlborgs byggde om den gamla  
Fordfabriken i Frihamnen till OMX
Flexible Office har levererat och installerat 25 000 m2  
(platta GP 600 A) i askutförande, fördelat  
på 48 zoner med elförsörjningssystem. 

Systemet ger unika möjligheter till klimatkontroll, 
energioptimering och flexibilitet.

Flexible Office svarar också för serviceåtagandet 
där drift-, och underhållsservice av komponenter 
i klimatgolvsystemet ingår.  

KLARA ZENITH
Klimatgolv för JM Fastighets AB
Flexible Office har levererat ca 700 m2 klimatgolv 
som består av två stycken zoner. 

Klimatgolv för Fabege
Försörjning av ca 11 200 m2 med ren tempererad 
luft. I klimatgolvet installeras även Flexible Office 
golvelsystem GEL (Powerfloor - med enkel åtkomst 
via undergolvet). 



ett nytt tänkande inom kontorsteknik
• Rådgivning 
• Projektering 
• Turn-Key lösningar 
• Installation & service

tel +46 70 589 83 15  |  www.flexibleoffice.se  |  info@flexibleoffice.se


