
BESKRIVNING Modulbyggd heltäckande (tät) systemvägg.

UTFÖRANDE Systemvägg av träfiberskivor på träregelstomme med smal fog mellan väggsektionerna.

YTBEKLÄDNAD 12 mm träfiberskiva. Standardkulör: NCS 0500-N.

YTSKIKT Enligt önskemål, valfri NCS-kulör eller fanér.

STOMME Regelstomme med golv-taksyll och väggreglar av furu.

FUKTBESTÄNDIGHET Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus 
 skyddas mot väta.
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FLEX PLAINLINE

VÄGGSKIVOR MED MÅLAD CELLULOSATAPET
Väggskivor av MDF med cellulosatapet är industriellt målade med en vattenburen akrylatfärg.

RENGÖRING Använd svaga lösningar såsom mild tvållösning med svamp. Lösningar med ammoniak 
 får ej användas.

UNDERHÅLL Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

BÄTTRING Mindre skador spacklas med snickerispackel och bättras med akrylatfärg. Vid större 
 skador och onormal förslitning krävs som regel ommålning.

Drift- och skötselinstruktioner

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi 
rekommenderar för underhåll.



HK: REGION MELLAN
Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14 Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM
Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST
Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD
Kosterögatan 9 
Box 21015, 200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40

FLEX INTERIOR SYSTEMS AB
info@FLEX.se 
www.flex.se

DEMONTERBARHET
FLEX systemväggar är flexibla och kan demonteras, flyttas eller ändras lika enkelt som de monteras upp. 
Ni kan alltså vara säkra på att ni har valt rätt lösning, hur ofta era behov än förändras. Med egna montörer 
säkerställer vi också att materialet återanvänds på ett effektivt sätt och att eventuellt överblivet material 
sorteras korrekt och återvinns. Detta arbetssätt är både ekonomiskt och miljövänligt och är en av hörnstenarna 
i företaget.

Alla delar i FLEX systemväggar prefabriceras och ytbehandlas i våra produktionsanläggningar, där de bästa 
förutsättningarna för rationell produktion, kvalitet och effektivitet finns. Därefter monterar våra specialutbildade 
montörer komponenterna på plats. Detta ger en kostnadseffektiv process med stora initiala ekonomiska fördelar 
som sedan ökar i takt med att nya behov uppstår och ni behöver anpassa era lokaler.

Ombyggnads- och ändringsarbetena utförs också av våra montörer och eftersom det varken blir byggdamm, 
målarfärgslukt eller buller kan vi arbeta i lokalen utan att hyresgästen störs.

Vi lagerhåller material till våra systemväggar för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen och arbetar 
rikstäckande, vilket betyder att våra montageledare och montörer finns nära er var i landet ni än befinner er.

ARBETE/PRODUKT
FLEX Interior Systems AB utför som underentreprenör leverans och montage av invändiga systemväggar, 
specialframtagna efter era behov eller ur våra serier FLEX Fineline, FLEX Plainline, FLEX Woodline och 
FLEX Glassline.


