


ALUTEC 3 tekee parvekkeestasi tai 
terassistasi mahtavan maisemahuoneen – 
ilman pystypuitteita.

Parvekelasitus on testattu EN 12210, EN 12211, SFS 3304 sekä 
EN 12600 -standardien mukaisesti. 

Kaikki järjestelmässä käytettävät osat on koevanhennettu 
standardin ISO 4892-2 mukaisesti. 

Kaikki lasit ovat karkaistuja, SFS EN 12150 -standardin 
mukaisia laseja.

Kesän koleat päivät, syksyn sateet, talven pakkaset ja lumisateet vähentävät tai jopa 
lopettavat parvekkeen ja terassin käytön kokonaan. ALUTEC 3-lasitus lisää viihtyisää ja 
suojaisaa tilaa ja mahdollistaa parvekkeen tai terassin käytön ympäri vuoden. 

ALUTEC 3 on perinteinen, sivulle liukuva ja sisäänpäin kääntyvä terassilasitus, tai täyskorkea
terassilasitus. Se suojaa sateelta, tuulelta, pölyltä ja melulta, antaa lisää sisätilaa ja uusia 
käyttömahdollisuuksia ja mikä parasta, tuo maiseman aivan lähelle.

Huoliteltu ja hilli�y muotoilu *

suojaa

melulta ja

sateelta

ALUTEC 3 on suunniteltu ja muotoiltu huolitellusti 
skandinaavisen hillityksi. Liukuvuus on erinomainen 
ja huollon tarve hyvin vähäinen. Kestävät alumiiniosat 
lisäävät tuotteen käyttöikää ja parantavat turvallisuutta. 
Huoliteltua muotoilua korostaa se, ettei tuotteessa ole 
lainkaan näkyviä ruuvi- tai niittikiinnityksiä.

ALUTEC 3 on testa�u* ja CE-merki�y

ALUTEC 3 on testattu ja CE-merkitty, ja se voidaan 
asentaa millaiselle parvekkeelle tai terassille tahansa. 
Parvekelasituksen alakiskon kiinnityspaikaksi käy betoni-, 
teräs- tai alumiinikaide. Lasivahvuudeksi voidaan valita 
kuuden, kahdeksan tai kymmenen millimetrin lasi.
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VOIT LUOTTAA ALUMIINI- 
JA LASIRAKENTAMISEN 
AMMATTILAISEEN

ALUTEC 3 on yläkantoinen lasitus

Helppo aukaista ja sulkea

Lisäsuojausta auringonpaisteelta

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu alumiini- ja 

lasirakentamisen vakaa perheyritys, ja sillä on koko 

Suomen kattava jälleenmyyntiverkosto. Lähimmän 

ALUTEC-3 –myyjän ja asentajan voit katsoa 

www.alutec.fi 

Neljänkymmenen vuoden kokemus, laaja alumiini- 

ja lasirakentamisen tuotevalikoima sekä ammatti-

taitoinen palvelu ovat luotettavien ja korkea-

laatuisten tuotteiden sekä tyytyväisten 

asiakkaiden tae. 

Koska ALUTEC 3 -lasitus roikkuu eli on yläkantoinen, 
yläkiskon asennuspaikka on valittava ja tarkastet-
tava huolellisesti. 

Perinteisin kiinnityspaikka on yläpuolen parvekelaatta 
tai parvekekaton teräsrunko. ALUTEC 3 asennetaan 
joko kaiteen päälle tai täyskorkeana terassille.

ALUTEC 3 –lasitus aukaistaan vapauttamalla 
reunimmaisen lasin alaportti ja vetämällä narusta. 
Reunimmainen lasi käännetään auki ja tämän 
jälkeen muut lasit l iu’utetaan ja käännetään 
seinustalle. Lasielementit liukuvat miellyttävän 
kevyesti, eikä lasituksen avaamiseen tarvita erityistä 
voimaa.
 
Koko lasitusaukko on mahdollista avata, kun 
kaikki lasielementit liu’utetaan seinustalle. Ja koska 
pystypuitteita ei ole ollenkaan, näkymä on esteetön 
myös lasituksen ollessa suljettuna.

Jokaiseen lasielementtiin voidaan kiinnittää myös 
erillinen aurinkosuojaverho. Voit säädellä lasi kerrallaan 
aurinkosuojausta mieltymystesi, tilanteiden tai käytön 
mukaan. Alutec 3 pystyleikkaus parvekelasituksena

Alakiskon kiinnitys ja vedenohjaus 
tapahtuu hallitusti vesipellin avulla.

BALKON- UND 
TERRASSENVERGLASUNG

Ota yhtey�ä alueesi
jälleenmyyjään:

alutec.fi/jalleenmyyjat

Katso kuvia referenssikohteistamme:

Facebookissa: aluteclasitus

Instagramissa: @aluteclasitus


