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SUOJAA SINULLE

Lasitukset suojaavat tuulelta sekä lumelta ja terassisi herää uuteen
elämään, josta sinä pääset nauttimaan vuoden ympäri.
Valmistamme mittatilaustyönä terassilasitukset, myymme kotimaisia
NIKA ja Lukkan Aluroll-järjestelmiä. Saat haluamasi lasit mittojen
mukaan haluamallasi profiililla. Tuotteissa
käytetyt alumiiniprofiilit ovat pulverimaalattuja. Vakiosävyjen lisäksi
asiakkaiden käytettävissä ovat myös muut RAL-värikartan sävyt.

LUKKAN LIUKULASIT

Lukkan-liukulasitukset sopivat erinomaisesti sisä- ja ulkotiloihin.
Liukulasien vaakaprofiilit liitetään pystyprofiilien sisälle, jolloin
liukulasiluukun rakenteesta tulee vahva. Liukulasitukset liukuvat
alumiinisilla liukukiskoilla, joita on saatavilla 2- tai 4 raiteisena (korkeus
28 mm). Alakiskossa on kallistus ja vedenpoistoreiät. Se voidaan myös
upottaa lattiarakenteeseen. Järjestelmässä voidaan käyttää myös
korkeussäädettävää kiskoa. Se on suunniteltu erityisesti hirsitaloihin.
Liukulasituksessa käytetään 4/6 mm turvalasia, joka on aina karkaistua.
Sävylaseja ja mahdollisia vaakapuitteita käyttämällä lasituksen ilmettä
voidaan muuttaa.

LUKKAN KIINTEÄLASITUS
Lukkan KL -kiinteä yleisimpiä toteutuskohteita ovat ikkunat, kiinteät näköesteet,
väliseinät ja lasiterassien päätykolmiot. Kiinteät lasitukset voidaan toteuttaa usealla
tavalla esimerkiksi jakamalla lasipinta ruutuihin. Lasin kiinnitys profiiliin tapahtuu ruuvittomalla lasituslistalla.
Kiinnitystekniikan avulla saadaan tiivis ja viimeistelty kokonaisuus, johon
ei tarvita minkäänlaisia kittauksia tai pellityksiä. Lasien kiinnitys viimeistellään vakiomallisilla kumitiivisteillä.

LUKKAN TERMO

Lukkan Termo on varustettu kaksinkertaisella eristyslasilla. Tyypillisimpiä käyttökohteita järjestelmälle ovat
viherhuoneet ja puolilämpöiset tilat. Eristyslasi estää merkittävästi lasin huurtumista. Lukkan Termo liukulasitus pidentää terassin vuotuista käyttöaikaa entisestään. Termo-liukulasituksen liukukiskot
toimitetaan 2- tai 3 raiteisina. Tarpeen vaatiessa lasituksiin on saatavilla lisäkiskoja.

PROFIILIEN VAKIOVÄRIT

LUKITUSVAIHTOEHDOT
Vetonuppi

Valkoinen
RAL 9010

Harmaa
RAL 7024

Mattamusta
RAL 9005

Anodisoitu
alumiini

Muissa väreissä n. 2 viikkoa pidempi toimitusaika.

Ovisalpa

Lukkan sisäpuolinen

Lukkan Abloy
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NIKA PYSTYPUITTEETON TERASSILASITUS
NIkan pystypuitteeton lasitusjärjestelmä, se suojaa
terassin pölyltä, lehdiltä ja lumelta sekä antaa lisää
viihtyisää tilaa ja turvallisuutta, sillä lasitus voidaan
lukita sisältäpäin. Lasituksen saa myös Abloyn
lukkojärjestelmän, jonka voi avata tai lukita sekä
ulko- että sisäpuolelta. Soveltuu pientalojen ja
rivitalojen katettujen terassien lasituksiin.

TOIMINTA
NIKA-Terassilasitusjärjestelmä perustuu alhaalta
kantavaan rakenteeseen, jossa lasit liikkuvat pyörästön
varassa. Siinä lasit peittävät yhdessä tasossa koko
terassiaukon. Avattaessa ja suljettaessa niitä
liu’utetaan peräkkäin alareunan liukukiskon ja
yläreunan ohjauskiskon varassa. Lasit avataan
yksitellen terassin toiselle tai molemmille sivuseinille,
jolloin terassiaukko saadaan kokonaan vapaaksi.
Reunimmainen, kiinteästi saranoitu lasi voidaan asettaa
myös tuuletusasentoon

RAKENNE

Lasien ylä- ja alareunoihin on erikoissilikonimassalla
kiinnitetty alumiinilistat, joissa ovat järjestelmään
kuuluvat, ylälistassa ohjaavat ja alaosassa kantavat,
pyörillä varustetut
osat. Lasien paino on siis lattiaan kiinnitetyn kiskon
varassa, eikä rasita kattorakenteita. Alakiskon korkeus
on vain 25 mm ja siinä on kompastumisen estävä
luiska. Lasit ovat paksuudeltaan 8–10 mm. Lasit
valmistetaan mittatilaustyönä terassikohtaisesti. Lasien
leveys on noin 600–800 mm ja ne ovat
pystyreunoiltaan kehyksettömät. Lasitettavan aukon
maksimikorkeus on 2800 mm.

