Karmipaksuus 54 mm. Alakarmi 45 mm, joka upotettavissa k
Liukukisko 15 mm.

01/2018 Varaamme kaikki oikeudet muutoksiin.

Kynnysmateriaalina mänty. Kulkuaukko suojattu alumiiniprofii

Lammin ILO -puupintaiset lasiliukuovet

Puuprofiilin pyöristys R = 2 mm

C

Lasitus 3K. Lasitus määritellään kohteen rakennusmääräysten
Tuoterakenne
mukaiseksi. Turvalasitus kohteen käyttötarkoituksen mukaan.
- Kiinteän osan lämpölasielementti on kiinnitetty suoraan ka
- Liukuvan oven ja kiinteän osan valoaukot ovat erikokoisia.

näkymä sisältä

U-arvo
Leveys (mm) x korkeus (mm)
Karmisyvyys
162 mm
CE-merkin
vaatimusten mukainen koko:
- 2 000 x 2 180 mm = 0,88 W/m²K
Muut koot:
Karmipaksuus
45 W/m²K
mm, joka upotettavissa kok
CORe
- 3 000 54
x 2mm.
300Alakarmi
mm = 0,83
kiinte
Liukukisko
15
mm.
- 4 000 x 2 600 mm = 0,80 W/m²K

näkymä ulkoa

ILOlasiliukuovi
CORe

lasiliukuseinä

16

Tuoterakenne

Lammin ILO-lasiliukuovella saat rakennettua mieleisesi
liukuvan ikkunaseinän. ILO-lasiliukuoven muotokieli on
linjakas ja ajattoman tyylikäs. ILO-malliston materiaali on
mäntyä.
Lasiliukuoven rinnalle voit hankkia mallistoon kuuluvat
kiinteät MEK- tai avautuvat MSE-ikkunat, jotka vastaavat
teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan ja sopivat muotoilultaan hyvin yhteen. Kiinteän osan eristyslasielementti
on karmissa ilman erillistä puitekehää ja valoaukko on
suurempi kuin liukuvan osan.

Mitoitus
•

•
•

Leveysnäkymä
1790 -ulkoa
3990 mm
Korkeus 1890 - 2490 mm
Karmisyvyys 200 mm
Karmipaksuus 64 mm/55 mm
Kynnyskorkeus 60 mm, jossa puukarmin
osuus 45 mm ja metalliliukukisko 15 mm

Kynnysmateriaalina
mänty.voi
Kulkuaukko
suojattu alumiiniprofiililla
Lasiliukuseinän rinnalle
hankkia mallistoon
kuuluvat kiinte
ikkunat, jotka vastaavat lasiliukuseinää niin muotoilultaan kuin
teknisiltä ominaisuuksiltaan.
Puuprofiilin pyöristys R = 2 mm

Lisävarusteet

Sivuun rullautuva
hyönteisovi, jonka maksimimitta on
Lasitus 3K. Lasitus määritellään kohteen rakennusmääräysten
1500 x 2450
mm.
Hyönteisovi on saatavissa suurempamukaiseksi. Turvalasitus kohteen käyttötarkoituksen mukaan.
na 2-osaisena, 3000 x 2450 mm.

Helat

U-arvo

Vakioheloituksena
sisäpuolinen
terassilukitus.
KääntöLeveys
(mm) x korkeus
(mm)
kahva ja ulkona CE-merkin
sormivetolevy.
Mattapintaiset
värivaihtovaatimusten mukainen koko:
ehdot messinki
hopea.
- ja
2 000
x 2 180 mm = 0,88 W/m²K
Muut koot:
- 3 000 x 2 300 mm = 0,83 W/m²K
Oven heloitus- ja4tiivistys
000 x 2 muodostavat
600 mm = 0,80yhdessä
W/m²K vaativiin

Tiivistys

olosuhteisiin kehitetyn ratkaisun. Tiiveys ja ääneneristävyysominaisuudet ovat liukuovien parasta luokkaa.
Lasiliukuseinän rinnalle voi hankkia mallistoon kuuluvat kiinteät
ikkunat, jotka vastaavat lasiliukuseinää niin muotoilultaan kuin
Tuotteen kokonais-U-arvo
on 0,73 W/m²K. Rakenteiden
teknisiltä ominaisuuksiltaan.

U-arvo

lämmönläpäisykertoimet on määritetty standardin SFSEN 14351-1 + A1 mukaisesti.

Maksimikokojen ylittyessä saatavuus varmistettava
tehtaalta, huomioituna kokonaispaino ja kuljetusmitat.

Puuraaka-aine ja puuosien pintakäsittely

Kaikki puuosat ovat näkyviltä osiltaan oksattomia ja/tai
oksattomaksi sormijatkettua ja lamelliliimattua mäntyä.
Vaihtoehtoiset puulajit saatavina kysyttäessä. Valkoisen
maalauksen vakiosävy on NCS S 0502-Y ja muut sävyt
NCS-kartan mukaan. Lammin vakiokuultosävyt ja muut
kuultavat sävyt Teknoksen värikartan mukaan.

Lasit ja lasitus

Kaikki lasit ovat 1-laatuluokan float-lasia. 3K-erityslasit
ovat FI-hyväksyttyjä. Lasitukseen saatavissa mm. huurtumattomia ja auringonsuojalaseja. Erikoislasit valitaan
aina tilaus- tai tuotekohtaisesti niin, että lämmöneristysvaatimukset, ääneneristys- tai turvalasimääräykset
tulevat huomioiduiksi.
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