
LU<<AN Puitteettomat 
Lukkan Tyyni 
liukulasit 
Terassilasituksella saat lisää tilaa ja tilojen käyttö

mukavuutta niin kotiin kuin vapaa-ajan asunnollekin . 

Sinun elämäsi tila • CE



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. Käytämme tuotteissam

me erittäin laadukkaita materiaaleja, joille annamme 

viiden vuoden takuun. Tuotteemme ovat CE-merkit

tyjä. Kun valitset Lukkan-lasitusjärjestelmän, valitsen 

huolettoman ja huoltovapaan ratkaisun. 

Räätälöitävissä tarpeidesi mukaan 

Valmistamme mittatilaustyönä ja kustannustehokkaasti 

sellaisetkin terassit, joita moni muu ei pysty tai halua 

tehdä. Tehtaamme tuotantoprosessi on erittäin jous

tava ja jälleenmyyjillämme asentavat luotettavasti ja 

rautaisella ammattitaidolla monimutkaisetkin kohteet. 

Lisäksi tuotevalikoimamme on laaja, meiltä saat kaiken 

yhden katon alta. 

Kotimaista osaamista alusta loppuun 

Lukkanin komponentit ja materiaalit ostetaan lähes 

yksinomaan kotimaisilta alihankkijoilta ja tuotantoti

lamme sijaitsevat Lahden Mukkulassa. Tuotteillamme 

on Avainlippu- ja Design from Finland -merkki. Lukkan 

-tuotteiden asennuksista vastaavat aina paikalliset

ammattilaiset.
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CE: 
Sinun kotisi 
näköalapaikalla 

Kotimaassa suunniteltu ja 

valmistettu Lukkanin lasitus 

on suunniteltu kestämään 

pohjolan vaihtelevat kesät 

ja kylmät talvet. Asennukset 

onnistuvat kaikkina vuoden

aikoina. 
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Puitteettomat 
Lukkan Tyyni 
liukulasit 

Lukkanin uutuustuote, Lukkan Tyyni, on 

oikea valinta, jos haluatte terassillenne 

avaruuden tuntua ja esteettömän 

näköalan. Pystypuitteeton lasitus on 

siro ja miltei huomaamaton. 

Lukkan Tyyni on tyylikkään funktionaalinen ja 

viimeistelty liukulasijärjestelmä. Se on tukeva

rakenteinen, turvallinen ja varmatoiminen. 

Lasit liukuvat nippuun avattaessa. Järjestelmän 

lasina käytetään asiakkaan valinnasta ja luukun 

koosta riippuen 6 mm, 8 mm tai 10 mm karkaistua 

turva lasia. 

Karkaistu turvalasi on erittäin vahvaa, ja se vaatii 

voimakkaan iskun rikkoutuakseen. Mikäli lasitus 

jostain syystä rikkoontuu, hajoaa se kauttaaltaan 

pieniksi tylppäreunaisiksi siruiksi, jolloin se ei 

aiheuta vakavia loukkaantumisia. Profiilien 

vakiovärit ovat valkoinen (RAL-9010), harmaa 

(RAL-7024) ja musta (RAL-9005). Muissa RAL

väreissä toimitusaika on hieman pidempi. 

Lukkanin puitteettomat terassilasit ovat saaneet 

CE-merkin, eli ne täyttävät niille asetetun 

EU-direktiivin vaatimukset. VTT on testannut 

lasitusten tuulenpaineen ja iskun kestävyyden. 

Puitteettomat Lukkan Tyyni terassilasit myydään 

aina lukitusten kanssa. Lukitusvaihtoehtoja ovat 

Lukkanin sisäpuolinen lukko ja Lukkan Abloy, joka 

voidaan sarjoittaa avautumaan samalla avaimella 

kuin kotinne muutkin ulko-ovet. 

Puitteettomat Tyyni terassilasit sopivat 

erinomaisesti yhteen kaikkien Lukkan 

tuotteiden, kuten Lukkanin 

terassin rungon ja 

katon kanssa. 

OMINAISUUDET 

Alumiiniosien vakiovärit 

Muissa väreissä n. 2 viikkoa 
pidempi toimitusaika. 

0 
Valkoinen 
(RAL-9010) 

• 
Matta musta 
(RAL-9005) 

Lasivaihtoehdot 

• 
Harmaa 
(RAL-7024) 

Joustavasti asiakkaan valinnan 
mukaan eri värejä (esim. kirkas, harmaa, 
opaali,) ja paksuuksia (6 mm-10 mm) 
karkaistua turvalasia 

Lukitusvaihtoehdot 

Sisäpuolinen lukko ja Lukkan Abloy 

Sertifikaatit / merkit 

CE-merkki 

Testattua turvallisuutta 

• Tuulenpaineen kestävyys EN 12211:
luokka 2 (8 mm lasi) ja
luokka 3 (10 mm lasi)

• lskunkestävyys EN 12049: 200 mm
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