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Global Technology 
Global Technology helps you 
find out what's happening 
now in global quickly. 

Computer Vision 
Technology
The possibility of using 
computer vision technology in 
greenhouse to monitor the 
individual plant growth 
conditions was studied.

Information Technology
Usually this means the use of 
hardware, software, services, 
and the supporting 
infrastructure to manage and 
deliver information. 
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UNIK Wall standard element
Målangivelse på element

Beskrivelse 

UNIK Wall standardpanel er element med 10 klosser av 
imprenert trevirke med splittet overflater som kan påføres 
linolje i flere farger (fig 1). Vi leier ut sprøyteutstyr.
Baksiden består fremst av vannfast kryssfinerplate med 
4mm galvanisert stålnett mellom klossene og kryss-
finerplaten som skaper god lufting. (fig.2). Overflaten kan 
også males med den fargen en ønsker for å gi  treverk et 
unikt dekorativt uttrykk.  

Elementene kobles sammen med spiraler  som vist på 
figur 3.   

Fig.1 Fig.2

Fig.3

Tekniske måldata

Effektiv byggelengde    : 995mm
Effektiv byggehøyde     : 432mm
Vekt pr. element inkl. stålnett  : ca. 30 kg
Frontareal pr. element    : ca. 0,43 m2
Antall element pr. m2    : 2,42 stk

Montering / utførelse 

Monteringsveidening er utarbeidet og finns tilgjengelig 
ved forespørsel på tlf 482 17020

NS 3420-kode for utførelse:
KM2 Murer i terreng
KM2.2 Ensidige murer i terreng
KM2.3 Tosidige murer i terreng
KM2.4 Murer i steinkurver

NS 3451-kode for bygningsde
  77 Parker og hager

  Referanse til NBI bygningsdel
  517.341 Små skille- og støttemurer

Transport og lagring 

Produktene er emballert på pall og sikret som transportkolli. 
Håndteres med palleløfter eller kran. Utvis forsiktighet under 
transport.

Avfallsbehandling

Produkt: EAL 170201 og EAL 170405
Emballasje: EAL 170201 (trepalle) og 170203 
(plast). For gjenvinning. 

Bruksområde : 

UNIK Wall standardelement brukes til:

- Støttemur - Støyskjerm - Levegg - Hagemurer 
- Gabionfront - Fasadekledning - plantekasser 
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UNIK Wall støttemur-element

Element med liten gabionkasse

Element med stor gabionkasse

Element snues annenhver gang
 ved montering


