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ACTIVE

Active on urbaaniin ympäristöön suunniteltu lasiliukuseinien ja kiinteiden
ikkunoiden mallisto. Syvän karmin ja puitteen ansiosta Activessa voidaan
käyttää paksuja eristyslasielementtejä, jotka torjuvat tehokkaasti esimerkiksi
liikenteen hälyä. Sisätilassa selkeälinjainen mallisto antaa avaruutta ja paljon
valoa.
Puurakenteet mäntyä, vaihtoehtoisesti tammea
Karmisyvyys: 210 mm
U-arvo: 0,73 W/m2xK (CE-merkin vaatimusten mukaisessa koossa 2000
mm x 2180 mm)
Ääneneristävyys: lasitusvalinnasta riippuen Rw+Ctr 29-40 dB,
erikoistarpeissa ota yhteys Profin Oy:n myyntiin.

CLEAR

Clear-malliston erityispiirre on alumiiniverhoiltu ulkopinta. Clearin
runkorakenne ja sisäpinta ovat pitkäikäistä, tiheäsyistä mäntyä. Etenkin
kuultokäsiteltynä puupinta antaa tilaan oman esteettisen lisänsä. Clearin
muotokieli on linjakas ja ajattoman tyylikäs.
Puurakenteet mäntyä, vaihtoehtoisesti tammea
Karmisyvyys: 210 mm
U-arvo: 0,79 W/m2xK (CE-merkin vaatimusten mukaisessa koossa 2000
mm x 2180 mm)
Ääneneristävyys: lasitusvalinnasta riippuen Rw+Ctr 29-38 dB,
erikoistarpeissa ota yhteys Profin Oy:n myyntiin.

FULL GLASS

Full Glass on Profinin uusin lasiliukuseinien ja kiinteiden ikkunoiden mallisto.
Sisäpinta lämmintä puuta, ulkoa reunasta reunaan modernia lasipintaa.
Lasi ja puu yhdessä luovat näyttävän katseenvangitsijan suomalaiseen
rakennusmaisemaan.
Puurakenteet mäntyä, vaihtoehtoisesti tammea
Karmisyvyys: 181 mm
U-arvo: 0,8 W/m2xK (CE-merkin vaatimusten mukaisessa koossa 2000
mm x 2180 mm)
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UUDISTETUT CLEAR & ACTIVE MALLISTOT
Uudistimme liukuseinämallistojamme. Puitteita ja karmeja on kevennetty ja kynnystä madallettu, teknisestä toimivuudesta tinkimättä.
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Karm ien ja p uit teiden k even n yksillä
maksimoidaan ikkunapinta-ala. Yläkarmia
aiemmin reunustanut alumiinilista on poistettu.

2

Kulkuaukosta postui ylälaidasta ylimääräinen
karmipaksuus, aukon kohdalla karmi jatkaa nyt samaa
linjaa kiinteiden ikkunoiden kanssa.

3

Liukuoven alumiinikisko on entistä matalampi.
Kun karmi vielä upotetaan Profinin suosittelemasti
rakenteisiin voidaan saavuttaa jopa 10mm
kynnyskorkeus.

tä.
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U-arvot jopa 0.64 W/m2xK
erikoislasielementeillä

7

JAKO- JA AVAUTUMISMALLIT
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A oikea

K

B oikea

M

G oikea

S

A, B ja G avautumismallit myös vasemmalta aukeavina.
Lasiliukuseinien jaot myös epäsymmetrisinä, jolloin ovilehti on aina kapeampi kuin kiinteä osio.

SUOSITELTAVAT
ENIMMÄIS- JA VÄHIMMÄISMITAT
LASILIUKUSEINÄT

KIINTEÄT IKKUNAT

leveys (mm)

korkeus (mm)

A

1790 - 3990

1890 - 2990

B

2990 - 5990

G

2990 - 5990

leveys (mm)

korkeus (mm)

leveys (mm)

korkeus (mm)

K

2990 - 5990

1890 - 2990

390 - 2990

390 - 2990

1890 - 2990

M

2990 - 10000

1890 - 2990

1890 - 2990

S

2990 - 7490

1890 - 2990

Erikoismitoitustarpeissa yhteys Profin Oy:n myyntiin.
Kun korkeus on 2600 mm tai enemmän, kuljetuksista sovittava erikseen.

VAKIOVÄRIT

Grafiitinharmaa
RAL 7024

Valkoinen
NCS-S 0502-Y

Alumiiniverhoilun
vakiovärivaihtoehdot;

Pähkinäkuulto
TM-1806

Valkokuulto
TM-5715

Mäntykuulto
TM-1702

Tammikuulto
TM-1802

• Grafiitinharmaa
• Valkoinen
• Musta

Tiikkikuulto
TM-1804

(RAL 7024, matta)
(RAL 9010, matta)
(RAL 9005, matta)

Tumma pähkinäkuulto
TM-1824
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5 IN 1 -ELEMENTTIJÄRJESTELMÄ
Profin 5 in 1 on tehdasvalmisteinen, asennusvalmis seinäelementti, joka yhdistää
ikkunoiden ja ovien lisäksi erilaisia seinärakenteita. Elementti suunnitellaan
aina kohteittain ja se soveltuu kaikkiin rakennustyyppeihin. Ratkaisu on erittäin
kustannustehokas ja nopea: se sisältää kaiken tarpeellisen ja vaatii vain yhden
asennuksen.
Suuremman rakenneosan asentaminen säästää
työmaatunteja ja lyhentää näin työmaan
kokonaiskestoa. Kokoaminen tehtaalla parantaa
koonaisuuden mittatarkkuutta myös työmaalla.
Elementti on tehtaalla valmiiksi kovasuojattu, mikä
vähentää työmaalla asennustyössä mahdollisesti
aiheutuvia vaurioita. Suojauksessa on työmaaaikaista käyntiä varten ovi. Rakennusosaan
liittyvät ikkuna-, ovi- ja seinäelementit eivät
vaadi viimeistelytöitä työmaalla. Elementin ja sitä
ympäröivien rakenteiden välisten liitossaumojen
viimeistely riittää.

210

5 in 1 on Profinin kehittämä elementtijärjestelmä.
Suunnittelijana pystyt kokoamaan haluamasi
elementin Profinin tarjoamista osaelementeistä.
5 in 1 elementtiin voidaan sisällyttää lasiliukuseinä,
kiinteä ikkuna, avattava tuuletusikkuna, kiinteä
seinä tai parvekeovi. Lisäksi lasiliukuoveen
tai parvekeoveen voidaan liittää ranskalainen
parvekekaide.
5 in 1 on moderni tuoteratkaisu, joka tarjoaa
rakennuttajalle kustannustehokkaan, asunnon
arvoa nostavan ratkaisun. Elementti on toimivaksi
testattu, tiivis ja luotettava rakenne. 5 in 1 elementti
nostetaan paikoilleen samaan aikaan muiden
seinäelementtien tai -rakenteiden kanssa.

5 in 1 elementin vaakaleikkaus. Huomaa asennuskarmit ja työmaa aikainen suojaus.
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5 in 1 järjestelmän pystyleikkaus ja liittyminen välipohjarakenteisiin.

5 IN 1
YKSI ASENNUSVAIHE

• toimitetaan asennusvalmiina ja
työmaasuojattuna
• kustannustehokkuus
KOVASUOJATTU

• suojattu koko työmaavaiheen
• suojauksessa työmaa-aikainen
käyntiovi
KAIKKIIN RAKENNUSTYYPPEIHIN
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KULMARATKAISU
Profin toimittaa kerrostalokohteisiin kokonaistoimituksena
nurkkaratkaisun. Toimitukseen kuuluu lasiliukuseinä, kiinteä
ikkuna, nurkkaratkaisu eristeineen ja kiinnitystarvikkeineen
sekä sisäpuolen listoitus.
Ratkaisu tarjoaa rakennuttajalle uusia mahdollisuuksia
kerrostaloasumisen suunnitteluun. Suuret ikkunat ja
lasiliukuseinä maksimoivat asumisen hyötyneliöt sekä
parvekkeen puolella, että sisätiloissa. Nurkkaratkaisu
päästää luonnonvaloa esteettömästi asuntoon ja yhdistää
parvekkeen saumattomasti osaksi huoneiston oleskelutiloja.

Profinin kulmaratkaisut As. Oy Jyväskylän Puukuokassa (oik.),
sekä Joensuun Pihapetäjässä (alla), arkkitehtitoimisto OOPEAA.
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RANSKALAINEN PARVEKE

Lasiliukuseinä ranskalaisella parvekekaiteella mahdollistaa
pienemmässäkin tilassa miellyttävän valoisan ratkaisun.
Kaide kiinnitetään lasiliukuseinän karmeihin jo tehtaalla,
eikä se vaadi erillisasennusta työmaalla. Kun parvekkeessa
ei ole avautuvaa ovilehteä, asunnon sisustaminen on
vapaampaa. Lasiliukuseinän ja ranskalaisen parvekkeen
yhdistelmä tarjoaa varsinkin pienempiin tiloihin neliöitä
säästävän ratkaisun. Ranskalainen parveke on saatavilla
lasi- tai pinnakaiteella.
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PROFIN-VEKKIKAIHDIN
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SUOJAA JA SISUSTAA

ASENNUS JA YHTEENSOPIVUUS

Profin-kaihdin suojaa auringon paahteelta sekä tuo
yksityisyyttä ja viihtyisyyttä koteihin, toimistoihin
ja julkisiin tiloihin. Vekkikankaasta valmistettu
kaihdin luo pehmeän tunnelman ja sisustaa
tyylikkäästi. Profin-kaihtimella luot tiloihin helposti
haluamasi tunnelman. Jättämällä kaihtimen ikkunan
yläreunasta auki saat näkösuojaa sulkematta
luonnonvaloa ulos. Ylhäältä alas laskettaessa
kaihdin varjostaa tehokkaasti auringon paahteelta.
Voit sijoittaa kaihtimen portaattomasti juuri
sopivalle korkeudelle kankaassa kiinni olevista
kahvaprofiileista.

Kaihdin asennetaan sekä ikkunan ala- että
ylälaitaan. Se on helppo irrottaa kannakkeistaan
pesua varten ja kiinnittää takaisin paikoilleen. Vain
15 mm leveä kaihdin mahtuu Profin-lasiliukuovien
väliin.

SUUNNITELTU PROFIN-TUOTTEISIIN

MATERIAALIT

Kaihtimet voidaan asentaa sekä Profinlasiliukuseiniin että kiinteisiin ikkunoihin. Kapea
kaihdin vie niin vähän tilaa, että se mahtuu
lasiliukuseinien väliin.
Kaihdin kiinnitetään ikkunaan sekä ala- että
yläreunasta, jolloin se liikkuu oven mukana
heilumatta ja kolisematta ovia käytettäessä.

Verhojen kangas on Öko-tex -sertifioitua polyesteriä.
Sertifikaatti takaa, ettei niissä ole haitallisia torjuntaaineita, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä.
Kankaan taustalla on valon ja lämmön heijastumista
tehostava helmiäispinnoite. Osa kankaista on
palosuojattuja. Kaihtimen profiilit on valmistettu
alumiinista.

KESTÄVÄÄ TYYLIKKYYTTÄ

HUOLTO

Vesipestävät kaihtimet ovat kestävä ja turvallinen
valinta sekä lapsiperheissä että toimistoissa ja
julkisissa tiloissa. Ne palautuvat helposti takaisin
muotoonsa, vaikka niitä rypistäisi käsillä, eikä niissä
ole lainkaan roikkuvia naruja.
Kotimaiset Profin-kaihtimet valmistetaan
mittatilaustyönä aina juuri tiloihisi sopiviksi.
Kauniin kokonaisilmeen luot, kun valitset kaikkiin
lasipintoihin samaa sarjaa olevat kaihtimet.

Vekkikaihdin on helppo puhdistaa pölystä
pölyimurin harjaspäällä tai pyyhkimällä kostutetulla
liinalla. Likatahrat voidaan puhdistaa liottamalla
kaihdin vedessä.

Vekkikaihtimet valmistaa Suomen Visor Oy

KANKAAN VÄRIVAIHTOEHDOT

PROFIILIVÄRIVAIHTOEHDOT

•
•
•
•
•

• Vaaleanharmaa (RAL 9006)
• Valkoinen (RAL 9010)

Valkoinen läpinäkymätön 1250
Harmaa läpinäkymätön 1263
Valkoinen läpikuultava 3501
Harmaa läpikuultava 3502
Saatavilla myös pimentävällä kankaalla

MUUT LISÄVARUSTEET
HYÖNTEISOVI

SOFT CLOSE - TOIMINTO

Lasiliukuseinän karmiin asennettava hyönteisovi
pitää tehokkaasti kesän hyönteiset loitolla.
Sivuunrullautuvan hyönteisverkon käyttö on
helppoa, se pysyy auki magneeteilla ja rullautuu
itse kiinni jos siihen epähuomiossa kävellään.

Profinin lasiliukuseinät ovat saatavilla Softclose
toiminnolla, jolloin lasiliukuovi sulkeutuu hitaasti ja
pehmeästi. Ratkaisu lisää oven käyttömukavuutta
ja turvallisuutta.

LASITUS
Profin lasiliukuseinät sekä kiinteät ikkunat ovat
saatavilla laajalla kirjolla erilaisia lasitusvaihtoehtoja.
Ota yhteys Profin Oy:n myyntiin ja löydämme sinulle
sopivan lasitusratkaisun.
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Profin toimittaa tuotteet täysin asennusvalmiina.
Toimitus sisältää kaikki tarvittavat asennusohjeet ja
-tarvikkeet sekä tuotteen värin mukaisen huolto- ja
käsittelyerän. Asiakkaan tulee huolehtia tuotteiden
asianmukaisesta työmaa-aikaisesta suojauksesta.

Profin suosittelee lasiliukuseinät asennettavaksi
niin, että alakarmin (kynnyksen) yläpinta asettuu
valmiin sisälattiapinnan kanssa samaan tasoon.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alakarmi
tulee upottaa oikeassa suhteessa rakenteisiin.

90

ALAKARMIN UPOTUS

71.5

45

TOIMITUS ASENNUSVALMIINA

90

Profin-lasiliukuovi kiinnitetään säädettävillä
karmiruuveilla pääsääntöisesti pystykarmeista.
Kiinnikemäärä on riippuvainen lasiliukuoven
mitoista ja oveen kohdistuvasta tuulikuormasta.
Perustapauksissa pystykarmeihin asennetaan
3-4 kiinnitysruuvia. Tarvittaessa kiinnitys tehdään
myös yläkarmista. Yläkarmiin kiinnityksessä tulee
erityisesti tarkkailla yläpuolisen rakenteen taipumaa,
jotta mahdollinen aukkopalkin taipuma ei samalla
taivuta lasiliukuoven yläkarmia ja näin estä oven
toimintaa. Alakarmia ei kiinnitetä.
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KIINNITYS

Lasiliukuseinän ja kiinteän ikkunan tilaukseen
merkitään tuotteen karmien todelliset ulkomitat.
Mitoituksessa tulee huomioida, että tuotteen
jokaiselle sivulle jää pysty- ja sivusuunnassa
asennus-, eriste- ja säätövaraus, joka on
vähintään 15 mm mutta aina kulloisenkin
kohteen rakennesuunnittelijan määrittelemä.
Hirsirakenteisissa kohteissa on lisäksi huomioitava
painumisvara hirsitoimittajan ohjeiden mukaan.
Lasiliukuovi asemoidaan seinän syvyyssuunnassa
siten, että karmi on koko leveydeltään tuettu.
Lasiliukuovi kannatetaan yleensä kantavista
betonirakenteista. Kannatusta varten voidaan
tehdä myös esimerkiksi teräksinen konsolirakenne.
Alakarmin alla tulee olla jatkuva tuki, jonka päälle
ovi asennetaan.

40

MITOITUS & KANNATUS

54

MITOITUS JA ASENTAMINEN

210

Esimerkki lasiliukuseinän alakarmin upottamisesta lattiarakenteeseen niin, että kynnyskorkeus saadaan mahdollisimman
vähäiseksi. Asennusaukkoa suunniteltaessa tulee huomioida asennus-, säätö- ja eristevaraus (15 mm).
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TUOTEKIRJASTO

SUUNNITTELUN TUEKSI
Suunnittelun tueksi kaikista Profinin tuotteista
on ladattavissa ArchiCAD ja Revit yhteensopivat
objektit.

Objektit löytyvät kätevimmin nettisivujemme kautta:
www.profin.fi/suunnittelijat
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ENEMMÄN KUIN OVI
KOTIMAISTA OSAAMISTA

PREMIUM-LUOKAN LAATUA

Pohjoissuomalainen Profin on valmistanut
lasiliukuseiniä reilut 20 vuotta. Vuosittain niitä
viedään yli 30 maahan, mm. Japanin ja Venäjän
vaativille markkinoille.

Tuotteidensa valmistuksessa Profin hyödyntää puun
syynsuuntaista sahausmenetelmää. Siksi Profintuotteet ovat erittäin kestäviä. Kun tutkimuksissa
on verrattu rakenneosien raaka-aineita, Profinin
käyttämällä sahausmenetelmällä saadaan 33%
jäykempi raaka-aine Suomessa yleisesti käytettyyn
sahausmenetelmään verrattuna.
Kestävyyden ja pitkän elinkaaren lisäksi Profintuotteet ovat hyvin kauniita sekä teknisesti toimivia
ja helppokäyttöisiä.

PUUN KESTÄVYYTTÄ
Profin valmistaa tuotteensa hitaasti kasvaneesta
tiheäsyisestä männystä. Vaihtoehtoisena raakaaineena valittavissa tammi. Puu raaka-aineena
tarkoittaa hyviä rakennusteknisiä arvoja, puhutaanpa
sitten lämmönläpäisystä tai desibeliarvoista.

Patentti nro FI123388
Kulmaliitos ja menetelmä kulmaliitoksen muodostamiseksi
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MEKA kiinteä ikkuna
Kiinteä 2-4 lasinen eristyslasi ikkuna tai 1-lasinen ikkuna.
Voidaan tehdä myös kulmaikkunana.
Lasitus aina kohteen mukaan. Tutustu lasitusvaihtoehtoihin lisävarustesivulla.
U-arvo 0,52 lähtien.
Karmin leveys 110, 130, 170 ja 210 mm.
Valoaukko karmin reunasta 44 mm.
Vain 2 pestävää pintaa.

Proﬁilikuva
pystyleikkaus

DKA avattava kippi-ikkuna
Sivualasaranoitu sisään aukeava yksipuitteinen 2-4 lasinen eristyslasi ikkuna.
Sivualasaranoinnilla on kolme toimintoa, murtovarma tuuletus-, puhdistus- ja kiinniasento.
Lasitus aina kohteen mukaan. Tutustu lasitusvaihtoehtoihin lisävarustesivulla.
Valoaukko karmin reunasta 93 mm. Ulkopuoli alumiiniproﬁilipinnoite.
Ikkuna on mahdollista saada sivu- ja/tai alasaranoituna. Alasaranoidussa ikkunassa on yläosassa aukipitosaksi. Avattavassa ikkunassa on piilosaranointi, joka helpottaa listoitusta.
DK-ikkuna toimii myös hätäpoistumistie- ja tuuletusikkunasta vakio heloituksella kun ikkunan leveys >M7.
Heloitusvaihtoehto TBT-malli, jossa tuuletusasento ensimmäinen. TBT1-malli jossa tuuletus on ensimmäinen,
mutta kokonaan auki saanti edellyttää avaimen käyttöä. TBT-heloitusmallit käytössä pääsääntöisesti projektikohteissa esim. kerrostalot, koulut, sairaalat jne. Ikkuna on mahdollista saada sivu- ja/tai alasaranoituna, malli DA-ikkuna.
U-arvo 0,72.
Karmin leveys 110, 130, 170 ja 210 mm.
Vain 2 pestävää pintaa.

Proﬁilikuva
pystyleikkaus

MEKA/DKA
kiinteän ja avattavan
kippi-ikkunan yhdistelmä
Kiinteä ja avattava tehty samaan karmiin ja ikkunoiden välissä 60 mm välipuu. Lasitukset on samalla
tasolla sisä- ja ulkopuolelta, jolloin ulkopuoliset lasien värierot ja peilaavudet on aina samannäköisiä.
Sisäpuolelta tuote on huoliteltu ja pelkistetyn näköinen, koska sisällä näkyy vain painike.
Avattavien määrä, paikka ja muoto on ikkuna kohtainen.
Helppo listoittaa piilosaranoinnin ansiosta.
Kiinteän ja avattavan ikkunan väliin ei tarvita erillistä listoitusta.
DK-toimii hätäpoistumistie- ja tuuletusikkunasta vakio heloituksella kun ikkunan leveys <M7.
U-arvo 0,58 - 0,8.

Proﬁilikuva
pystyleikkaus

MEKA TL
Kiinteä ikkuna
tuuletusluukulla

Saneerauskohteet

Kiinteän ikkunan ja tuuletusluukun yhdistelmä, joka on samassa karmissa. Tuuletusluukun leveys
on vain 140 mm, jolloin se jättää valoaukon erittäin isoksi ja on murtoturvallinen.
Tuuletusluukussa on hyttysverkko ja säle ulkopuolella.
Lisävarusteen tuuletusluukku voidaan varustaa suodattimella, joka voidaan lisätä tuotteeseen
myöhemminkin sille suunniteltuun paikkaa.
Tuuletusluukullinen ikkuna sopii moderniin kivitaloon kuin saneerauskohteeseen.

Proﬁilikuva
pystyleikkaus

DKA Ranskalainen
kippi-parvekeovi
Sivualasaranoitu sisään aukeava yksipuitteinen 2-3 lasinen eristyslasilla oleva ranskalainenparvekeovi.
Sivualasaranoinnilla on kolme toimintoa, murtovarma, tuuletus-, puhdistus- ja kiinniasento.
Lasitus ja heloitus käyttökohteen mukaan.
Valoaukko karmin reunasta 93mm. Ulkopuoli puu- tai alumiiniproﬁilipinnoite.
Saatavissa pariovena kohtaavilla puitteilla!
Ovi voidaan varustaa jo tehtaalla lasikaiteella
(kaidelasin kiinnikeproﬁili vakiona RAL9006. Lisähinnasta oven sävyisenä).
Vain 2 pestävää pintaa.
U-arvo 0,72.

MEKA
Palonsuojaikkuna
Kiinteä Ei30 paloikkuna 3k eristyslasilla.
Ikkunan maksimikoko 2000*3000 mm.
Lasitus aina kohteen mukaan, (esim. U-arvo, auringonsuoja, turva- ja äänieristys, luodinkestävyys, murtosuoja, lapsiturvallisuus, pesua helpottavat tuotteet).
Valoaukko karmin reunasta 50 mm. Sisäpuoli maalattu tai kuultovärjätty ja ulkopuoli
alumiiniproﬁilipinnoite.
Vain 2 pestävää pintaa.
KLAS1 palonsuojaikkunat on testattu paloluokassa EI30 ja EI15.
Tyyppihyväksyntä nro 9889-01

MEKA ääneneristysikkuna
Kiinteä 3k eristyslasi-ikkuna.
Lasitus aina kohteen mukaan. Erikoislasit mahdollista yhdistää tiettyihin ääneneristysluokiteltuihin paketteihin.
U-arvot 0,66 lähtien.
Karmi leveys 130,170 ja 210mm.
Vain 2 pestävää pintaa.
Kiinteä kolmilasinen eristyslasi-ikkuna MEKA
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DKA ääneneristysikkuna
Sivualasaranoitu sisään aukeava yksipuitteinen 3 lasinen eristyslasi-ikkuna.
Lasitus on aina käyttökohteen mukaan.
U-arvot 0,75 lähtien.
Karmi leveys 130,170 ja 210mm
Vain 2 pestävää pintaa.
Eristyslasi-ikkuna DKA
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Taulukukossa on määritelty ilmaääneneristysluku Rw.
Ilmaääneneristysluku Rw+Ctr voidaan käyttää esim. kaupunkiliikennemelussa ääneneristävyyttä arvioitaessa ja
lukua Rw+C esim.arvioitaessa ilmaääneneristävyyttä suihkukoneiden melulle lentokentän läheisyydessä
Raportin numero VVT-S-00856-16 MEKA-ikkuna
Raportin numero VTT-S-00581-17 DKA-ikkuna

Verhot
Ikkunoiden tehtävä on tuoda maksimaalisesti valoa. Verhoja tarvitaan kun tarve on pimennykselle,
häikäisynestolle ja intimiteettisuojalle.
Eritilojen verhovalinnat ja verhojen tehtävät:
* Makuuhuoneissa pimennys ja intimiteettisuoja
* Oleskelutiloissa häikäisynesto
* Audiotilat pimennys
Verhotyypit: rulla-, lamelli-, säle-, vekki- ja laskoskaihtimet sekä paneliverhot.
Lisätietoa www.visor.ﬁ, www.luxaﬂex.ﬁ ja www.kaihdinaman.ﬁ

Copenhagen Blinds
Älypuhelimella ohjattava kaihdin. Ohjaa yhtä tai useampaa kaihdinta. Toimii myös seinäkytkimellä
2 versiota: Akkukäyttöinen (lataus 1-2 kertaa/vuosi) ja verkkovirtaan kytkettävä.
Inwido konsernin oma tuote. Valmistetaan Tanskassa.
Lisätietoa www.byartandersencph.com

Kaikissa Klas1 ikkunoissa on

Lasivaihtoehdot

Karmit poratappiliitoksella ja pokat minisormiliitoksella,
joka on ”Yhtäpuutaliitos”. (liukuovessa normaali tapitus)

Lämmöneristys

Ikkunat CE sertiﬁkoituja

Ikkunan tärkein ominaisuus on lämmöneristävyys (U-arvo). Valmistusmenetelmämme takaa Klas1-ikkunoille erinomaisen lämmöneristyksen ja
ikkunamme ovat A-energialuokkaa.

Pintakäsittelyt
KUULTOKÄSITTELY (KK,KKL)

Auringonsuojaus

Vakiosävyt: Mänty TM-1801, Tammi TM-1802, Teak TM-1804,
Pähkinä TM-1806, Ebenholz TM-1836 ja Valkokuulto T5715*
(*=2 vaihtoehtoa eli 1krt -käsittely tai 2krt käsittely).
Kuultovärit lakkapinnalla tai ilman. (Valkokuulto on aina lakattu).
Erikoissävyt saatavissa lisähinnasta.

Ikkunan tarkoitus on tuoda luonnonvaloa maksimaalisesti sisään (LT) ja
suojata auringolta (g). Auringonsuojausta tarvitaan kaakko-, etelä- ja
länsisuuntiin sijoittuvissa ikkunoissa.

Turva- ja suojalasit

MAALI (ML)
Vakiomaali: valkoinen NCS-S-0502Y. Erikoissävyt saatavissa lisähinnasta.
ALUMIINI (ALU)
Vakiovärit: RAL9010 valkea, RAL7024 graphite harmaa, RAL9011 musta ja RR32 ruskea.
Alumiinit saatavissa lisähinnasta myös: RAL-kartan sävyihin, Anodisoituna ja Decoral (puujäljitelmä)
käsittelyillä.
Erikoisvärin alumiinit (RAL-kartta, Anodisointi ja Decoral käsittely =puujäljitelmä).
Eripuulajit (koivu, tammi tai asiakaskohtainen räätälöinti).

DK-Ikkuna
Painikkeista: Vakiona Tokyo ja lisähinnasta Toulon-painike.
Väreinä Tokyo F1=hopea, RAL9010 valkea (Toulon vain F1 hopea)

Julkisivuissa, ovissa, kylpyhuonesisustuksissa, parvekeovissa jne. käytetään turvalasia. Ne ovat karkaistuja ja laminoituja laseja sekä näiden
yhdistelmiä.

Huurtumaton lasi
Huurtumattomassa lasissa on ohut läpinäkyvä pinnoite lasin ulkopinnalla, mikä pitää ulkolasin lämpötilan korkeampana ja täten minimoi
huurtumisen.

Huurtumaton auringonsuojalasi
Lapsilukko aukeaa painamalla
salpoja käännettäessä

Hyönteispuite, lapsilukko, heloitus muutettavissa kohteen mukaan
Tilt Before Turn muotoon = tuuletus ennen kokonaan avautumista

Liukuovet
Liukuovessa vakiopainike New York F1 hopea
ja lisähinnasta Toulon F1 hopea

Jossa yhdistyy Auringonsuojalasin ja huurtumattoman lasin
ominaisuudet!

Itsepuhdistuvat lasit
Ainutlaatuisella itsepuhdistuvalla Pilkington Activ -lasilla on kaksivaikutteinen ominaisuus, sen pintakerros hajoittaa ja irrottaa orgaanisen lian
ja samaisen pintakerroksen ominaisuudet saavat sadeveden huuhtomaan pölyn ja lian pois tehokkaasti ilman ikäviä valumajälkiä.

Ääneneristys

Hyönteisovi
Vaihtoehtoinen lukitus: Sisällä: painike ja vääntönuppi,
ulkona: painike ja lukkosylinteri

Jos rakennus sijaitsee vilkkaasti liikennöidyllä paikalla tai esimerkiksi
lentokentän läheisyydessä, voidaan ikkunoihin asentaa normaalia lasia
parempi ääneneristävyys.

Ranskalainen parvekeovi

Palonsuojaus

Kaidelasi DK-oveen, matala kynnys, vedin ulkopuolelle, tuulilukko

Ovet

Tänä päivänä palonsuojaus voidaan toteuttaa ikkunoilla. Tämä mahdollistaa monia uudenlaisia arkkitehtoonisia ratkaisuja.

KLAS1:n kautta saatavissa myös ulko-ovet www.klas1.ﬁ

Lämpiävät lasit
Laseilla voidaan lämmittää paikoissa joihin normaali lämmitys ei onnistu.

Suunnittelijoille ladattavissa CAD-kuvat ja GDL-objektit portaalistamme www.klas1.ﬁ
KLAS1-yhtiöt pidättää oikeuden muutoksiin

20

