Terassilasitus
Tiesitkö, että on olemassa monta hyvää
syytä asentaa terassi talvella!
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Lasiterassikokonaisuus

OMIN A IS U U D E T

Lukkanin lasiterassikokonaisuuteen
kuuluvat lasikatto, alumiinirunko ja
terassin liukuovet tai kääntyvät
terassilasit. Halutessasi osa
lasituksista voi olla myös kiinteitä.

Valkoinen
(RAL-9010)

Harmaa
(RAL-7024)

Mattamusta
(RAL-9005)

Anodisoitu
alumiini

Lukkanin lasikatto on tiivis ja viimeistelty tuote,
joka kestää suuretkin lumikuormat. Lasikatoissa
käytetään 6-10 mm karkaistua tai laminoitua
turvalasia. Lasikatot voidaan toteuttaa pulpetti- ja
harjakattomallisina. Suositeltu Lukkanin lasikaton
kattokulma vaihtelee 5-25 asteen välillä. Lasikatto
asennetaan tukevan alumiinista rakennetun
terassirungon päälle. Lasikatto voidaan asentaa
myös valmiin puurungon päälle käyttämällä
Lukkanin valokattolistoja.
Lasikattoon ja terassirunkoon voidaan liittää
helposti myös muut Lukkan -tuotteet, kuten
puitteelliset liukulasit tai puitteettomat kääntyvät
terassilasit, jolloin terassin saa täysin katettua.
Halutessanne osan terassin lasituksista voi
toteuttaa myös kiinteillä Lukkan KL -lasituksilla,
joilla voidaan toteuttaa joustavasti myös monimutkaisempia rakenteita. Lukkan -terassien
yksi vahvuuksista onkin niiden monipuolisuus ja
muunneltavuus.

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa
pidempi toimitusaika.

Lasivaihtoehdot
Joustavasti asiakkaan valinnan
mukaan eri värejä (esim. kirkas,
harmaa, opaali, maito) ja paksuuksia
(4mm – 10mm) karkaistua turvalasia
Lukitusvaihtoehdot
Sisäpuolinen lukko ja Lukkan Abloy
sekä ovisalpa ja vetonuppi sekä Lukkan
patiolukitus
Sertifikaatit / merkit
CE-merkki, Avainlippu-merkki
Testattua turvallisuutta
• Katon lumikuorman kesto 240 kg/m2
• Tuulenpaineen kestävyys:
EN 12211: luokka 2 (4 mm lasi) ja
luokka 3 (6 mm lasi)
• Turvatestaus EN 12210: 1200 Pa
• Iskunkestävyys EN 12049: 200 mm

Talvi estää terassin
asennuksen vain harvoin
Tässä neljä hyvää syytä
asentaa terassi talvella:
1 Luvat saa talvella usein nopeammin
		 kuin muina vuodenaikoina.
2 Terassin toimitus on talvella usein
nopeampi, koska sekä tehtaalla että
		 asentajilla on enemmän tilaa kalenterissa.
3 Talvella jäätynyt maa suojaa pihaa
tehokkaasti asennuksen rasituksilta.
4 Talvella asennetulla terassilla
		 kevät koittaa aikaisemmin.
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Liukulasitus
Pystypuitteelliset liukuvat terassilasit antavat
erinomaisen suojan sääolosuhteita, likaa ja melua
vastaan. Valmistamme kolmea eri pystypuitteellista
liukulasia.
Lukkan Aava on moderni ja tyylikäs ratkaisu. Aava
-liukulasituksen profiilien muotoilu on aaltomainen
ja pyöristetty. Profiilit ovat hyvin vahvoja, jolloin
yksittäiset liukulasiluukut voivat olla suuria, mikä
parantaa näkymän esteettömyyttä. Järjestelmän
kumitiivisteet jäävät täysin alumiiniprofiilien sisälle.
Lukkan GL on Lukkanin ensimmäinen liukulasituote.
Se on tyylikkään funktionaalinen ja toimintavarma
liukulasi, jonka suosio on kestänyt vuosikymmeniä.
Lukkan Termo on varustettu kaksinkertaisella
eristyslasilla. Tyypillisimpiä käyttökohteita
järjestelmälle ovat viherhuoneet ja puolilämpöiset
tilat. Lukkan Termo -liukulasitus pidentää terassin
vuotuista käyttöaikaa entisestään.

Puitteettomat
kääntyvät terassilasit
Puitteettomat kääntyvät terassilasit ovat oikea
valinta, jos haluatte terassillenne avaruuden tuntua ja
esteettömän näköalan.
Puitteeton terassilasitus on kääntyvä sivuun avautuva
lasitusjärjestelmä, joka liukuu ja taittuu nippuun
avattaessa. Järjestelmällä lasitetaan aukot, jotka
halutaan saada kokonaan avattua. Puitteeton lasitus
on siro ja miltei huomaamaton.

Lukitusjärjestelmät
Lukitusratkaisumme ovat
korkealaatuisia. Lukkanin
Abloy-lukitus on patentoitu
tuote. Lukkanin terassista
voit nauttia turvallisin mielin.

Lukkan Abloy
Ulko- ja sisäpuoliseen lukitukseen.
Ulkopuolelta avaimella lukittava
Abloy-lukko voidaan myös sarjoittaa.

Palveleva lasialan ammattilainen

Lukkan sisäpuolinen
Sisäpuoliseen lukitukseen. Avaimeton
sisäpuolinen painasalpalukitus on
siisti ja turvallinen ratkaisu.

Miksi valita Lukkan
terassilasitus?
Huippulaatuiset tuotteet yli 30 vuoden kokemuksella
Lukkanin tekemistä ajaa halu tehdä asiat vielä vähän paremmin,
ja tämä näkyy nykyisten tuotteittemme tinkimättömässä laadussa.
Suomessa suunniteltu ja valmistettu Lukkan-terassilasitus on
käytännöllinen, kestävä ja turvallinen ratkaisu.

Räätälöitävissä tarpeidesi mukaan
Valmistamme mittatilaustyönä ja kustannustehokkaasti sellaisetkin
terassit, joita moni muu ei pysty tai halua tehdä. Tehtaamme tuotantoprosessi on erittäin joustava ja jälleenmyyjämme asentavat
luotettavasti ja rautaisella ammattitaidolla monimutkaisetkin kohteet.

Kotimaista osaamista alusta loppuun
Lukkanin komponentit ja materiaalit ostetaan lähes yksinomaan kotimaisilta
alihankkijoilta ja tuotantotilamme sijaitsevat Lahden Mukkulassa.

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä Lukkaniin
tai paikalliseen
Lukkan-jälleenmyyjääsi.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Suunnittelu ja
kustannusarvio
Jälleenmyyjämme
suunnittelee terassin
toiveidesi mukaan ja
antaa tarjouksen
työstä.

Kääritään hihat

Kaikki valmista!

Työ toteutetaan
sovittuna ajankohtana.
Mittatilaustyönä tehdyn
terassin toimitusaika on
yleensä noin 5 viikkoa ja
asennusaika 1–3 päivää.

Nauti uuden tilan
tunnelmasta.
Jälleenmyyjämme
neuvoo sinua terassin
käyttöön liittyen.
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