


SMIDESRUM
 
Vi på Smidesrum tillverkar handgjorda smidesprodukter utefter dina 
önskemål och behov. Vi är specialiserade på spröjsade glasväggar och 
lägger stor vikt vid en bra och smidig helhetslösning. 

Våra glasväggar är noggrant designade och tillverkade för att skänka 
ditt hem eller kontoret välbehövligt ljus och rymd samtidigt som den 
ger en exklusiv och tidlös känsla. Dessutom är våra väggar testade för 
väldigt bra ljuddämpning. 

Våra smidesprodukter är ett genuint hantverk som tillverkas av våra 
erfarna smeder. Vårt motto är hög precision och service genom hela 
processen. Med hjälp av smarta digitala system fortsätter vi sträva ef-
ter effektiviserat arbete med snabba leveranser och konkurrenskraf-
tiga priser. 
 
Våra kunder är både privatpersoner och företag och vi levererar till 
hela sverige och Danmark. Frakt går även att ordna till andra länder 
efter önskemål.

 

Vägg med plåt nedtill och dubbeldörrar
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15 PROFIL



Fyrkantsrör

Fyrkantsrör

Glas

PROFILSNITT 15

Profilsnitt 15 innebär att utanpåliggande spröjs och tvärslå är 15 
millimeter på båda sidor. Glasen fästs med dubbelhäftande tejp och 
limfog.  Denna profil ser likadan ut på båda sidor. Väggens ytterram 
bygger 40 millimeter.

Tröskelfritt

Skjutdörrar med överljus

Dörr med L-handtag, sidoljus och överljus Pulverlackat i RAL 9016



30 PROFIL 



Plansida

Ramsida

Fyrkantsrör

PROFILSNITT 30

Glas

Profilsnitt 30 innebär 30 millimeter genomgående 
spröjs som separerar varje glasruta. Glasen fästs med  
dubbelhäftande tejp och limfog. Denna profil har en 
plansida och en ramsida. Väggens ytterram bygger 35 
millimeter.

Dörrar med L-handtagGlasväggar med linjeglas

Dörr med tryckeshandtag och lås

Vikdörr med skena upptill

Ramsida

Vägg med dubbeldörr, sidoljus och överljus
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45 PROFIL  



Plansida

Ramsida

Fyrkantsrör

    PROFILSNITT 45 
   

Glas

Profilsnitt 45 innebär 45 millimeter genomgående spröjs 
som separerar varje glasruta. Glasen fästs med  dubbel-
häftande tejp och limfog. Denna profil har en plansida 
och en ramsida. Väggens ytterram bygger 35 millimeter.
 
      

Plansida

Ramsida

Vägg med överljus och två skjutdörrar. 

Vägg med plåt nedtil

Pulverlackat i RAL 7047



GLAS 
Vi använder oss normalt av säkerhetsklassat lamellglas vil-
ket innebär att glasen ligger i två lager med en folie emel-
lan. Om glaset går sönder håller glasskivan ändå ihop. 
Glasen har slipade och polerade kanter när de levereras. 
Precis som med stålramarna erbjuder vi olika alternativ på 
glas anpassade utefter önskemål, miljö och påfrestning. 
SPEGLAR  - Vi tillverkar även smidespartier med spegel-
glas. 

Linjeglas Bruntonat glas

STÅL  
Vi använder kallformade konstruktionsrör i våra partier 
som sedan pulverlackeras i vår egen ugn. Stålramarna 
bygger mellan 35-40 mm, något djupare vid val av väggar 
med skjutdörr. En glasvägg väger i snitt 25  - 35 kg/kvm. 
  
Våra dörrar är tröskelfria, men det går även att beställa 
med en 10 mm plantröskel. Skjutdörr och vikdörr monte-
ras endast med skena upptill. 

Gråtonat etsat glas

Några av våra populära specialglas
LJUDDÄMPNING  
Våra glasväggar har bra ljuddämpande egenskaper men 
önskar du maximal ljuddämpning rekommenderar vi slag-
dörr med tryckeshandtag, ljudlamellglas och tätningslis-
ter runt dörren. För en ljuddämpad vägg rekommende-
ras inte skjutdörr då våra skjutdörrar inte sluter helt tätt. 

 
 

KULÖR
Välj mellan valfri kulör inom hela RAL-skalan. 
De flesta av våra kunder föredrar mattsvart 
färg, men det går även att få stålet i andra 
kulörer. Möjlighet finns även att beställa 
glasvägg utan kulör.

Spegelglas

 
 



STÅLBALKSTRAPPA
Vi har lång erfarenhet av att bygga ståltrappor inomhus 
och har god kunskap om Boverkets byggregler (BBR) 
gällande trappor. Trappstegen vilar på en stabil stålbalk 
vilket gör dem mycket säkra och lämpliga i alla slags in-
omhusmiljöer.

Vi installerar stålbalkstrappor i smidesstål med trapp-
steg i massiv ek eller smidesstål. Trappstegen i ek kan 
vitoljas eller lackas i önskad nyans. Vi har valt ek efter-
som det är ett tåligt träslag, samtidigt som det är varmt 
och behagligt att gå på.



FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGMONTERAD VÄGG
Vi är med dig hela vägen från kostnadsfri offert till monte-
ring antingen av oss eller om du väljer att montera själv. Vi 
måttanpassar väggarna helt efter dina mått, önskemål och 
tillval. Tillsammans med dig skapar vi din drömvägg att njuta 
av många år framöver.

MONTAGE AV GLASVÄGG
Montering av en smidesvägg tar oftast en arbetsdag. Smides-
ramen fästes i vägg, tak och golv. Vid montering t ex i badrum 
där det går värmeslingor kan väggen limmas mot golv och 
skruvas i vägg eller tak. 

KONTOR OCH OFFENTLIG MILJÖ
Vid kontorsanpassningar och nybyggnationer är kraven på do-
kumentation oftast mer omfattande än vid en renovering hem-
ma. Våra glaspartier är därför både testade för ljudreduktion 
40 db samt att alla våra material finns i byggvarubedömningen.  

I den moderna byggnationer är miljöaspekten en av de vikti-
gaste parametrarna, därför har vi valt våra material utifrån så 
låg miljöpåverkan som möjligt. Vi har erfarenhet av certifiering 
Breeam, Well och miljöbyggnad guld.

Väggar i kallvalsade profiler med klarlack och linjeglas nedtill.

Pulverlackat i RAL 9016Pulverlackat i RAL 9016



LJUDKONTROLL
AV RISE 

(Sveriges forskningsinstitut) 
Våra väggar och dörrar är 

certifierade för en ljudreduktion 
till 40 db hos RISE.

  



RÄCKEN & HANDLEDARE 
Trappräcken och handledare har samma tidlösa uttryck och 
erhåller samma höga kvalité som våra andra produkter. 
Våra glasräcken tillverkas med säkerhetsklassat lamellglas 
och har en elegant design som kompletterar resten av 
bostaden väl. Vi tillverkar även räcken för utomhus efter 
önskemål.

BASTU & DUSCHVÄGGAR
För väggar till bastu och dusch sätter vi 15 mm spröjs från 
utsidan så det blir lättare att hålla bastuväggen/duschväg-
gen ren. Duschväggar tillverkas i rostfritt stål och utöver 
genomskinligt glas kan du välja mellan linjeglas, frostat glas 
eller tonat glas. För bastuväggar använder vi härdat glas. För 
bastuväggar i offentliga miljöer rekommenderar vi 8-10 mm 
härdat isolerglas.

VINRUM/VINKYL
För vinrum/vinkyl använder vi UV/energi/isolerglas och har 
bra tätningslösningar kring dörrarna. Utöver genomskinligt 
glas kan du välja mellan linjeglas, frostat glas eller tonat glas.



LJUDDÄMPNING 
Våra glasväggar har bra ljuddämpande 
egenskaper och finns även att beställa 
med en ljudreducering till 40 db. 

HELHETSLÖSNING
När vi ska bygga glasvägg åt dig behövs det 
ibland förarbete eller tilläggsarbete. Några 
vanliga uppgifter är rivning, håltagning och 
byggnation av gipsväggar. För att förenkla 
för dig kan vi ta hand om hela projektet då 
vi har ett nätverk av kompetenta samar-
betspartners.

FUNKTION OCH KVALITÈ 
Våra glasväggar är ett genuint hantverk 
som tillverkas av våra erfarna smeder. 
Vårt motto är hög precision och service.
För oss är det en självklarhet att sträva 
efter 100% kundnöjdhet.

VARFÖR VÄLJA SMIDESRUM

VAR FINNS VI
Vi erbjuder montering i Stockholm och Gö-
teborg med omnejd samt i Jönköpings län, 
Östergötland, Skåne och Köpenhamn. Vi 
levererar även våra smidesprodukter över 
hela landet. 

EFFEKTIVITET
Med hjälp av smarta digitala lösningar 
fortsätter vi sträva efter effektiviserat ar-
bete med snabba leveranser och konkur-
renskraftiga priser. 

FLEXIBILITET
Vi anpassar våra smidesprodukter efter 
dina önskemål och behov. Tveka inte att 
kontakta oss med din idé  - Nästan allt är 
möjligt!



Smidesrum AB
Midsommarvägen 20 Hägersten 

Tel: 08-12131070  E-post: kontakt@smidesrum.com

www.smidesrum.se


