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Valmistamme lasihyllyjä mittatilauksena. Lasin

vahvuus on 6-10 mm riippuen tuotteesta. 

Lasihyllyt kiiltoreunahiotaan aina, voit itse valita

hyllyn muodon ja kulmien viimeistelyt.

Meiltä löytyy myös erilaisia hyllykannakkeita. 

Lasi vaihtoehtoja on useita; sävylaseista

koristelaseihin, erikoisuutenamme on kierrätyslasista

sulattamalla tehdyt lasihyllyt.

Lasihyllyn voit kiinnittää aukkoon seinään U-tai L-listalla.

Pieniin yksittäisiin hyllykannakkeisiin saadaan 6-10 mm

vahvuinen lasi joka on syvyydeltään 130-150 mm.

Puolikuukannakkeen lasinsyvyys on jopa 150 mm. 

Isoihin papukaija kiinnikkeisiin saadaan 150 mm syvät

lasihyllyt.

LASIHYLLYT

LASIHYLLYJEN KANNAKKEET

Doctor House kolmiokannakkeisiin saat 230 mm syvän

lasihyllyn.
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Saat meiltä lasivitriinit mittojesi mukaan 

UV-liimattuna tai räätälöidysti suunnitelmiesi

mukaan mm. alumiini- tai puurunkoon kasattuna.

Vitriineihin voidaan yhdistää myös muita

materiaaleja, kuten akryylia. 

Toteutamme monipuolisesti erilaiset vitriini

kokonaisuudet niin kotiin , julkisiin tiloihin kuin

näyttelyihinkin. 

Valmistamme erilaisia lasikalusteita kuten mm.-

lasipöytiä asiakkaan suunnitelmien ja mittojen

mukaan UV-liimauksella. 

Liimaus on täysin läpinäkymätön, myös metallia

voidaan liimata lasiin, esimerkiksi saranoita tai muita

kiinnikkeitä, jolloin voidaan yhdistää lasiin myös

puisia pöydänjalkoja. 

LASIVITRIINIT

LASIKALUSTEET

Valmistamme myös lasit kalusteoviisi

mittatilauksena. Valikoimassamme on useita eri

sävy- ja kuviovaihtoehtoja. 

Voit myös viimeistellä lasiovesi ruudukoinnilla. 

Teemme lasituotteita ja leikkaamme yksittäisiä

laseja mittatilaustyönä. Voit tilata mm. vaikka

yhden lyhdyn lasin tai uudet lasit olemassa olevaan

kalusteeseen.

MITTATILAUSTYÖNÄ
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Alumiinisen Huwil -järjestelmän lasit ovat vahvuudeltaan 6

mm. Lasi liukuu kevyesti lasin vaunulistaan asennettavien

laakereiden ansiosta. Huwilin voi varustaa myös lukolla ja

toimii siksi hyvin myyntivitriineissä ja myyntiluukkuna.

 

Alumiinisiin liukukiskoihin sopivat 6 mm vahvuiset lasit. Tupla

u-kiskoilla toteutetaan eleettömät ja kauniit liukulasit

kalusteisiin. Lasi liukuu alalistan sisässä liukumuovin päällä.

Lasiin voidaan tehdä liikuttamista varten sormiloveutukset tai

asentaa perinteiset kalustekuppivetimet, myös pelkkä

sormireikä toimii vetimenä.

Kokolasisiin kalusteoviin löytyy useita saranamalleja. Sopivin

saranamalli valitaan rungon ja ovien koon sekä

käyttötarkoituksen mukaan. Kokolasisia ovia voidaan tehdä

käytännössä lähes kaikista lasimalleista. Vahvuudeltaan

kokolasiset kalusteovet ovat yleensä 4 mm tai 6 mm.

Valikoimissamme on myös erilaisia vetimiä. Leikkaamme ja

työstämme lasit myös asiakkaan omiin saranoihin ja vetimiin.

Valmistamme mittojen mukaan myös kylpyhuone- ja wc-

kalustuksessa käytettävät kaksipuoleiset peiliovet. Peilioviin

on saatavilla eri saranavaihtoehtoja tai peiliovet voidaan tehdä

asiakkaan omiin saranoihin.

KALUSTELIUKUOVET JA LASIOVET

Valmistamme myös lasit kalusteoviisi mittatilauksena.

Valikoimassamme on useita eri sävy- ja kuviovaihtoehtoja.

Voit myös viimeistellä lasiovesi ruudukoinnilla. 

Liukulasiovet lukolla

PK-sarana

LIUKULASIPROFIILIT

Liukulasin yläprofiili

pölyharjaurilla

Mattahopeana, saatavana myös maalattuna RAL-värikartan mukaan

Liukulasin yläprofiili Liukulasin tupla u-kisko

yläprofiili h=13 mm

alaprofiili h=7 mm

Liukulasin vaunuprofiili 

Liukulasin alaprofiili 


