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MEISTÄ 

Toteutamme mittatilaustyönä lasiterassijärjestelmiä. Ne voivat olla automaatiolla

toimivia tai manuaalisesti avattavia tai sisältäen sekä automaatiota että

manuaalisesti avattavia laseja. 

Käyttökohteita ovat julkiset ja yksityiset tilat. Lasitukset ja terassiaidat sopivat hyvin

niin omakotitaloon, rivitaloon kuin kesämökillekkin.

Hyvin suunnitellun lasiterassin myötä kesät pitenevät ja käyttö on ympärivuotista. 

Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin helppokäyttöisillä ja pitkäikäisillä tuotteilla. 

TERASSIAIDAT / TUULISUOJAT

- Lasiaitajärjestelmiä voidaan haluttaessa nostaa tai laskea, näin saadaan suojaa 

  tuulelta avoimilla alueilla.

- Tätä järjestelmää käytetään suojaamaan tuulelta kahviloissa, ja avoterasseilla.

- Järjestelmä voidaan valmistaa automatiikkaohjauksella tai valmiina asiakkaan 

  toiveen mukaan kiinteänä. 

- Runko ja kiskot ovat alumiinia ja uunimaalattuja. Näitä on saatavilla eri värisinä, 

  mikä luo sisustuksellisen kokonaisuuden. 



AUTOMAATTISET LASIKATTOJÄRJESTELMÄT 

- Terassiaidassa käytetty lasi on 8 mm paksua, karkaistua ja lasin väri voidaan 

   valmistaa asiakkaan toiveiden mukaan esim. seuraavasti: läpinäkyvä, 

   savustettu harmaa, pronssi.

- Järjestelmän minimikorkeus on 1000 mm ja sähköisesti nostettuna maksimi 

  korkeus 1800 mm. 

- Järjestelmän leveys on enintään 3000 mm.

TERASSIAIDAT / TUULISUOJAT

- Automaattiset lasijärjestelmät ovat moottoroituja, ja laseja voidaan avata ja

  sulkea kaukosäätimellä.

- Tätä järjestelmää suositellaan esim. ravintoloiden, kahviloiden ja hotellien

  terasseille.

- Järjestelmäproilit ovat alumiinia ja kokonaan uunimaalattuja ja kestäviä.

- Näitä on saatavilla eri värisinä, mikä luo sisustuksellisen kokonaisuuden

  ulkorakenteisiin.

- Alumiinirungoissa käytetyt lasit ovat 8 mm tai 4+12+4mm kaksipuolisia

  karkaistuja läpinäkyviä eristyslaseja.



KIINTEÄT LASIKATOT 

- Järjestelmän kantava alumiiniproili on 50*100*3 mm. Yli 4 metrin

  järjestelmissä käytetään rautaproileja.

- Lasielementtien leveydet ja syvyydet ovat maksimissaan 1500*1500.

- Aurinkosuojauksen vuoksi karkaistujen lasien väri voidaan valmistaa

  asiakkaan toiveiden mukaan väreinä osittain tai kokonaisuudessaan, esim.

  läpinäkyvänä, savunharmaana tai pronssisena. 

- Kiinteät lasikattojärjestelmät voidaan valmistaa seuraavasti: karkaistua lasia

  valinnaisesti saatavilla 8-20 mm, lämpölaseina 10+16+10.

- Kiinteä lasikatot voidaan valmistaa myös 10-12-16-18-20-24mm

  läpinäkyvinä tai värillisillä polykarbonaattilevyillä.

- Kiinteissä lasikatoissa on omat erikoisalumiiniproilinsa kuten 100*100 /

  110*110mm.

- Järjestelmän vaakapalkit on valmistettu vahvistetuista alumiiniproileista ja

  niitä käytetään eri mittojen mukaan, kuten 50*80/50*100/50*120/50*150mm. 

AUTOMAATTISET LASIKATTOJÄRJESTELMÄT 



AUTOMAATTISET LASITERASSITKIINTEÄT LASIKATOT 

- Aurinkosuojauksen vuoksi karkaistun lasin väri voidaan valmistaa

  asiakkaan toiveiden mukaan eri väreissä osittain tai kokonaisuudessaan,

  esim. läpinäkyvänä, savunharmaana tai pronssina.

- Alumiinirungot ovat uunimaalattuja. Näitä on saatavilla eri värisinä, mikä luo

  sisustuksellisen kokonaisuuden ulkorakenteisiin. 

- Automaattisia lasiterassijärjestelmiä suositaan hotelleissa, baareissa,

  kahviloissa, ravintoloissa, parvekkeilla, terasseilla ja talojen talvipuutarhoissa.

- Automaattiset lasijärjestelmät on moottoroitu ja voidaan avata ja sulkea

  kaukosäätimellä.

- Edelläkävijänä toimivaa järjestelmää suositellaan esim. ravintoloiden,

  kahviloiden, hotellien ja myös huviloiden terasseille.

- Lasit saatavilla karkaistunaa 8 mm tai lämpölaseina 4+12+4. 



LIUKULASIJÄRJESTELMIÄ AUTOMAATTISET LASITERASSIT

- Kaikki tässä järjestelmässä käytetyt lasit ovat karkaistuja ja saatavilla

  läpinäkyvänä, savunharmaana tai pronssisena.

- Runkoproilit ovat al´umiinia ja ne ovat uunimaalattuja ja kestäviä. Saatavilla

  valinnan mukaan eri värisinä, mikä luo sisustuksellisen kokonaisuuden ulkorakenteisiin.

- Siivouksen helpottamiseksi alaosa on tehty avautuvan siiven muodossa,

   joka on korkeissa tiloissa suosittu järjestelmä. 

- Liukulasijärjestelmiä käytetään manuaalisesti.

- Järjestelmän lasit ovat karkaistua lasia, 8mm tai saatavilla myös

  lämpölasina 4*12*4 kaksipuolisena karkaistuna lasina.

- Liukujärjestelmien rungot on suunniteltu 3- ja 4-kiskoisiksi.

- Järjestelmän avaaminen ja sulkeminen kahdesta suunnasta helpottaa

  käyttöä. 



AUTOMAATISET PERGOLA MARKIISIT LIUKULASIJÄRJESTELMIÄ 

- Liukulaseja käytetään myös sisätilossa tilanjakamiseen, kerrostalojen

  parvekkeilla ja ulkoterasseilla.

- Aurinkosuojauksen vuoksi karkaistun lasin väri voidaan valmistaa

  asiakkaan toiveiden mukaan eri väreissä osittain tai kokonaisuudessaan,

  esim. läpinäkyvänä, savunharmaana tai pronssisena.

- Alumiinirungot ovat uunimaalattuja. Näitä on saatavilla eri värisinä, mikä luo

  sisustuksellisen kokonaisuuden ulkorakenteisiin. 

- Automaattiset korkealaatuiset pergola-markiisit näyttävät upeilta sekä terassilla, 

  uimaaltaalla ja niin edelleen. Moderni ja elegantti ulkonäkö sopii kaikkialle.

- Pergola-markiisit ovat sähköisiä, moottoroituja ja kauko-ohjattavia järjestelmiä.

- Järjestelmä voidaan avata ja sulkea haluttuun kohtaan, puoliksi tai kokonaan.

- Pergola-markiisin proilitkiskot, kannakkeet, sadevesirännit ja etupilarit.

  ovat kestävää uunimaalattua alumiinia. Näitä on saatavilla eri väreissä.

- Järjestelmässä käytetyn kankaanlle löytyy eri värivaihtoehtoja .

- Pegola-markisiit on varustettu led-valaistuksilla.
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