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Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu perheyritys, joka on eri-
koistunut alumiini- ja lasirakentamiseen.
Laajasta alumiini-lasituotevalikoimasta löytyy ratkaisut niin jul-
kisrakennuksiin kuten kouluihin ja hoivakoteihin, kuin kerrosta-
loihin, teollisuusrakennuksiin ja omakotitaloihinkin.
Alutec-alumiini-lasirakenteet suunnitellaan, valmistetaan ja
asennetaan yleensä Alutec Oy:n toimesta. Tällä varmistetaan
tuotteen laatu ja viimeistelty lopputulos alusta loppuun. Materi-
aalitoimituksen mukana toimitetaan selkeät asennusohjeet ja
tarvittavat asennustarvikkeet.

Sisällysluettelo

Sivut 2...5 Alutec-parveketuotteet
• Parvekekaiteet, parvekelasitukset, aurinkosuojasäleiköt

sekä muut parveketuotteet
Sivut 6...7 Alutec-terassituotteet
• Pystypuitteellinen ja pystypuitteeton terassilasitus sekä

KL-katto- ja seinäjärjestelmä
Sivu 8 Ovi-, ikkuna- ja julkisivutuotteet
• Ulko- ja sisä-ovet, palo-ovet, hätäpoistumisovet, ikkunat,

savunpoistoikkunat, paloikkunat ja -lasiseinät sekä valokatot



ALUTEC-PARVEKEKAITEET

Alutec-parvekekaidejärjestelmällä saadaan
aikaan näyttäviä ja persoonallisia julkisivuja.
Kaiteita voidaan asentaa sekä uudis- että sa-
neerauskohteisiin. Alutec-parvekekaiteiden
suunnittelussa on otettu huomioon helppo
muokattavuus suunnittelijan toiveiden mu-
kaan. Ulkonäköön voidaan vaikuttaa ver-
housmateriaalin valinnalla ja sen sijoittami-
sella joko kaidetolppien ulkopuolelle, sisä-
puolelle tai keskelle.

Rakenne

Alutec-parvekekaidejärjestelmä sisältää pys-
tytolpat, erilaiset käsijohteet, u-profiilit sekä
erilaiset lasitusprofiilit, joilla verhousmateri-
aali kiinnitetään pystytolppien väliin. Tämän
lisäksi järjestelmään kuuluvat päätytulpat,
tiivisteet ja liitospalat.
Alutec-parvekekaiteet kiinnitetään joko alu-
miinisilla tai teräksisillä kiinnikkeillä. Teräs-
kiinnikkeet ovat sinkittyjä ja maalattuja. Kiin-
nikkeillä varmistetaan että kaiteet ovat tuke-
vasti ja viranomaismääräyksiä noudattaen
kiinnitettyinä parvekelaattaan.
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Alutec-parvekekaiteiden perusleikkauksia. Kaikki mallit on varusteltavissa lukuisin eri tavoin. Kaidejärjestelmään kuuluu kuvassa esitettyjen pro-
fiilien lisäksi useita erikoisprofiileja. Niitä voidaan käyttää tapauskohtaisesti suunnittelijan suunnitelmien mukaan.

ALUTEC-PARVEKETUOTTEET

Alutec-parveketuotteisiin kuuluvat parveke-
kaiteet, parvekelasitukset, parvekkeiden
pääty- javäliseinätsekäaurinkosuojasäleiköt.
Lisäksi lisävarusteena kaiteisiin voidaan toi-
mittaa integroidut kukkalaatikot ja parveke-
lasituksiin ja kaiteisiin sälekaihtimet. Moni-
puolisen tuotevalikoiman osat sopivat yh-
teen ja niillä voidaan toteuttaa mitä erilaisim-
pia julkisivukokonaisuuksia. Alutec-parveke-
tuotteet soveltuvat käytettäväksi niin uudis-
kuin saneerauskohteisiin.
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Alutec-parvekekaiteiden vedenpoisto ja savusulut toteutetaan järjestelmään suunniteltujen profiilien ja tiivisteiden avulla. Kaidekiinnityksissä
käytetään aina kohdekohtaisesti mitoitettuja kiinnikkeitä.

Materiaalit

Alutec-parvekekaiteet valmistetaan kestävästä ja ympäristöystävällisestä alumiinista. Alu-
miini on yleensä polyesteripulverimaalattua ja pinta kestää hyvin sekä likaa että ilmansaas-
teita. Tuotteet on helppo pitää puhtaana ja niiden ulkonäkö kestää muuttumattomana
vuodesta toiseen.
Verhousmateriaalina kaiteissa voidaan käyttää esim. lasia tai erilaisia rakennuslevyjä. Kai-
delasina on käytettävä laminoitua lasia, joissa on runsaasti valikoimaa mm. värejä, kuvioin-
teja ja pintoja.

Kaidelasien tai -levyjen lujuusominaisuudet tarkistetaan aina jokaisessa kohteessa erik-
seen.

Testit

Alutec-parvekekaiteet on testattu Leipzi-
ger Institut für Bauphysik -testi-instituutis-
sa saksalaisen TRAV-turvamääräyksen mu-
kaisesti.

Toimivuus ja yksityiskohdat

Alutec-parvekekaidejärjestelmässä huomi-
oidaan erilaisin, huomaamattomin ratkai-
suin veden ohjaaminen pois parvekkeelta
sekä savutiivistys.



ALUTEC-PARVEKELASITUS

Alutec-parvekelasitus suojaa parveketta
pölyltä, sateelta, tuulelta ja melulta. Parve-
kelasituksen ansiosta parveke on käytössä
ympäri vuoden. Alutec-parvekelasitus to-
teutetaan aina mittatilaustyönä juuri asiak-
kaan toiveiden mukaiseksi. Lasituksen osat
on suunniteltu ja valmistettu Suomen olo-
suhteisiin.

Rakenne

Alutec-parvekelasitus on yläkantoinen,
pystypuitteeton lasitusjärjestelmä. Liuku-
lasielementit valmistetaan siten, että lasit
kiinnitetään niittaamalla alumiiniprofiilei-
hin ylä- ja alareunasta. Tällä varmistetaan la-
sien kiinnitys kaikissa tilanteissa. Yleensä
pulverimaalattujen profiilien muotoilu on
yksinkertaisen selkeä ja dimensiot suhteel-
lisen matalat. Tämä tarkoittaa sitä, että nä-
kymä parvekkeelta on hyvä ja lasipinta-ala
on maksimoitu. Alutec-parvekelasituksen
suorat leikkauspäät tulpataan muovitulpil-
la, mikä parantaa tuotteen käyttöturvalli-
suutta. Alutec-parvekelasit ovat aina kar-
kaistuja 6 mm, 8 mm tai 10 mm laseja. Kirk-
kaan lasin sijasta lasituksissa voidaan käyt-
tää aurinkosuojalaseja tai näkösuojaa
antavia etsattuja laseja.

Toimivuus ja yksityiskohdat

Alutec-parvekelasituksen suunnittelussa
on paneuduttu helppokäyttöisyyteen ja
viimeisteltyyn ulkonäköön, sekä varmatoi-
misuuteen. Parvekelasituksen vedenpoisto
on järjestetty hallitusti. Mikäli parvekera-
kenteet hiipuvat, voidaan parvekelasituk-
sen korkeutta säätää portaattomasti, jolloin
lasitus pääsee taas liukumaan vapaasti.
RST-laakeroidut lasit voidaan avata yksitel-
len parvekkeen sivuseinille, jolloin lasi-
tusaukko saadaan täysin vapaaksi. Vaih-
toehtoisesti voidaan avata vain reunimmai-
nen lasi ja käyttää sitä tuuletusikkunana.

Testit ja patentit

Alutec-parvekelasitus on patentoitu tuote.
Parvekelasitus on testattu EN 12210, EN
12211, SFS 3304 sekä EN12600 -standardi-
en mukaisesti. Kaikki järjestelmässä käytet-
tävät osat on koevanhennettu standardin
ISO 4892-2 mukaisesti. Tuote on ETA-hy-
väksytty ja sille on myönnetty CE-merkki.
Kaikki Alutec-parvekelasituksessa käytettä-
vät lasit ovat karkaistuja, SFS EN 12150
-standardin mukaisia laseja.
Alutec3-parvekelasitus on testattu 6 mm la-
silla 2000 mm korkeuteen, 8 mm lasilla
2400 mm korkeuteen ja 10 mm lasilla 2750
mm korkeuteen saakka.
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Alutec-parvekelasituksen avautumisesimerkkejä. Myös muita tapauskohtaisia vaihtoehtoja
voidaan toteuttaa.

Standardi Suoritustaso

Tuulenpaineen kestävyys,
EN 12211

luokka 3

Turvatestaus, EN 12210 1800 Pa

Iskunkestävyys, EN 12600 190 mm, luokka 3

Ääneneristävyys

Alutec-parvekelasituksen ääneneristävyys on mitattu ja määritetty VTT:n toimesta standar-
dien EN ISO 10140-2:2010 ja EN ISO 717:1:1996 mukaisesti.

Alutec3-parvekelasitus, lasipaksuus 6 mm ja korkeus 2000 mm Rw Rw + C Rw + Ctr

Lasit 606x1820, 3 kpl (vakiotoimitussisältö) 22 dB 21 dB 20 dB

Lasit 606x1820, 3 kpl (varusteltu toimitus) 26 dB 26 dB 25 dB

Alutec3-parvekelasitus, lasipaksuus 8 mm ja korkeus 2065 mm Rw Rw + C Rw + Ctr

Lasit 606x1890, 3 kpl (vakiotoimitussisältö) 23 dB 22 dB 21 dB

Lasit 606x1890, 3 kpl (varusteltu toimitus) 29 dB 28 dB 28 dB



ALUTEC-AURINKOSUOJASÄLEIKÖT

Alutec-aurinkosuojasäleiköillä saadaan
vaihtelua ja väriä rakennusten julkisivuihin.
Aurinkosuojasäleiköt antavat myös nimen-
sä mukaisesti suojaa auringolta. Säleiköt
voidaan valmistaa kiinteinä tai liikuteltavi-
na, jolloin auringon suojaus saadaan koh-
distettua tietylle alueelle. Säleikkötyyppejä
on saatavilla useita erilaisia. Alutec-alu-
miinisäleiköt valmistetaan mittatilaustyö-
nä, joten säleiköllä voidaan peittää vaikka
kokonainen julkisivu.

MUUT PARVEKETUOTTEET

Alutec-parveketuoteperheeseen kuuluu
parvekekaiteiden, parvekelasitusten ja au-
rinkosuojasäleiköiden lisäksi parvekkeiden
pääty- ja väliseinät, kukkalaatikot ja parve-
kelasitukseen tai kaiteeseen kiinnitettävät
sälekaihtimet.

Parvekkeiden pääty- ja väliseinät

Alumiiniset Alutec-parvekeseinät voidaan
toteuttaa joko umpinaisina tai monenlaisil-
la lasivaihtoehdoilla. Alumiinilasiväliseinät
ovat kevyen ja siron näköinen vaihtoehto
perinteiselle betoniselle pariparvekkeiden
väliseinille. Valitsemalla esim. opaalilasin
väliseinien lasiksi, on väliseinä valoa lä-
päisevä, mutta kuitenkin läpinäkymätön.
Väliseinät voidaan toteuttaa myös E30-,
EI30- ja EI60-paloluokissa.

Kukkalaatikot

Alumiiniset Alutec-kukkalaatikkotelineet
voidaan integroida Alutec-parvekekaitee-
seen. Tällöin julkisivusta saadaan yhtenäinen
ja vältytään tilanteelta, jossa jokaisen asun-
non parvekkeelle kiinnitetään erinäköinen
kukkalaatikko.

Sälekaihtimet

Alutec-sälekaihdin on saatavilla sekä me-
tallisena että kankaisena. Sälekaihtimet
kiinnitetään helposti lasituksen tai kaidela-
sin ylä- ja alaprofiiliin.
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Alutec-parvekelasituksen kiinnitysdetaljeja



ALUTEC-PYSTYPUITTEELLINEN
TERASSILASITUS

Alutec-pystypuitteellinen terassilasitus pi-
tää pölyn ja lian terassin ulkopuolella, vai-
mentaa ulkoa sisälle kantautuvaa melua ja
lisää kodin turvallisuutta. Terassilasituksen
lasit on kehystetty siroilla, yleensä pulveri-
maalatuilla alumiiniprofiileilla, joista on
helppo liu'uttaa lasielementtiä tahrimatta
lasia. Terassilasituksen liukulasielementit
liittyvät pystyprofiilien ansiosta toisiinsa ns.
hakaustekniikalla, mikä varmistaa hyvän
toimivuuden sekä tiiveyden.

Materiaalit ja käyttö

Alutec-pystypuitteellisessa terassilasituk-
sessa käytetään yleensä 4 mm karkaistua la-
sia. Laseina voidaan käyttää kirkkaiden lasi-
en lisäksi esim. aurinkosuojaa antavia mas-
savärjättyjä laseja tai näkösuojaa antavia
hiekkapuhallettuja tai opaalilaminoituja la-
seja. Terassilasitus on mahdollista lukita
esim. Abloy-lukolla. Terassilasituksen ala-
kisko on kallistettu vedenpoiston tehosta-
miseksi. Yläkiskoon on mahdollista saada
säätöprofiili, joka mahdollistaa epätasaisel-
le tai kaltevalle pinnalle sekä hirsirakentee-
seen asentamisen.

Testit ja ominaisuudet

Alutec-pystypuitteellinen terassilasitus on
CE-merkitty tuote (SFS-EN 14351-1 + A1).
Pystypuitteellinen terassilasitus on testattu
2800 mm korkeuteen saakka.
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ALUTEC-TERASSITUOTTEET

Alutec-terassituotteet viimeistelevät ta-
lon julkisivun ja pidentävät terassin käyt-
tökautta ympärivuotiseksi. Terassituote-
perheeseen kuuluvat sekä pystypuitteel-
linen että pystypuitteeton terassilasitus,
terassien lasikatot sekä kiinteät päätykol-
miot ja seinät. Tuotteet liittyvät toisiinsa
saumattomasti ja niillä voidaan muodos-
taa harmonisia kokonaisuuksia, jotka ovat
käytössä toimivia ja ulkonäöltään viimeis-
teltyjä.

4 mm lasipaksuudet, standardi Suoritustaso

Tuulenpaineen kestävyys,
EN 12211

luokka 2

Turvatestaus, EN 12210 1200 Pa

Iskunkestävyys, EN 13049 200 mm

6 mm lasipaksuudet, standardi Suoritustaso

Tuulenpaineen kestävyys,
EN 12211

luokka 3

Turvatestaus, EN 12210 1800 Pa

Iskunkestävyys, EN 13049 200 mm



ALUTEC-PYSTYPUITTEETON
TERASSILASITUS

Alutec-pystypuitteetonta terassilasitusta
käytetään terasseilla kuten pystypuitteellis-
takin lasitusta. Lisäksi se soveltuu erinomai-
sesti kerrostaloihin, käytettäväksi esim. te-
räspinnakaiteen takana antamassa suojaa.
Alutec-pystypuitteeton terassilasitus jättää
näkymän terassilta tai parvekkeelta täysin
vapaaksi, ilman pystyprofiileita. Terassi-
lasitusta käytetään siten, että reunimmai-
nen lasi avataan painikkeesta ja käänne-
tään saranan avulla sivulle. Tämän jälkeen
muut lasit on mahdollista liu'uttaa yksitel-
len ja kääntää terassin sivulle. Koko
lasitusaukko saadaan näin avattua.

Materiaalit ja käyttö

Alutec-pystypuitteettoman terassilasituk-
sen jokainen liukulasielementti valmistetaan
niittaamalla lasi ylä- ja alaprofiileihin RST-nii-
teillä. Ylä- ja alaprofiilit sekä kiskot ovat kestä-
vää ja huoltovapaata, yleensä pulverimaalat-
tua alumiinia ja muut osat joko kestävää alu-
miiniseosta tai Suomen olosuhteet kestävää
muoviseosta. Laseina Alutec-pystypuitteet-
tomassa terassilasituksessa on aina 10 mm
karkaistu lasi, joka voi olla kirkasta tai esim.
etsattua näkösuojalasia.

Testit ja ominaisuudet

Alutec-pystypuitteeton terassilasitus on pa-
tentoitu tuote. Terassilasitus on testattu EN
12210, EN 12211, SFS 3304 sekä EN12600
-standardien mukaisesti. Kaikki järjestelmässä
käytettävät osat on koevanhennettu standar-
din ISO 4892-2 mukaisesti. Tuote on ETA-hy-
väksytty ja sille on myönnetty CE-merkki. Kaik-
ki Alutec-pystypuitteettomassa terassilasituk-
sessa käytettävät lasit ovat karkaistuja, SFS EN
12150 -standardin mukaisia laseja.
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Päätykolmiot ja kiinteät ikkunat

KL-järjestelmästä voidaan toteuttaa kiintei-
tä lasiseiniä esim. sellaiselle terassin sivulle,
jota ei koskaan käytetä kulkuaukkona. Sirot
profiilit eivät peitä näkyvyyttä, mutta eivät
myöskään toimi kantavina rakenteina. Pää-
tykolmiot toteutetaan tiiviinä ja siisteinä
alumiini-lasirakenteina. Lasiseinissä käyte-
tään yleensä 4...6 mm karkaistuja laseja.
Lasivaihtoehtoja on saatavilla useita, lä-
pinäkyviä ja läpinäkymättömiä.

Lasikatot

Terassia voidaan laajentaa jatkamalla esim.
omakotitalon kattolapetta KL-valokattojär-
jestelmällä. Järjestelmällä voidaan toteut-
taa joko itsekantavia valokatteita tai ne voi-
daan asentaa valmiiden kattoniskojen pääl-
le. Valokatoissa käytetään aina turvalasia,
jossa paksuus vaihtelee katon kaltevuuden
ja lappeen pituuden mukaan.

KL-KATTO- JA SEINÄJÄRJESTELMÄ

KL-katto- ja seinäjärjestelmällä saadaan tehtyä terasseille lasikatot, kiinteät ikkunat sekä teras-
sien päätykolmiot.

Alutec-pystypuitteellisen ja -pystypuitteettoman terassilasituksen perusleikkauksia
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Alutec Oy
Savontie 349
84100 YLIVIESKA
Puhelin 08 410 5500
Faksi 08 424 441
myynti@alutec.fi
www.alutec.fi

ALUTEC-OVI-, IKKUNA- JA JULKISIVUTUOTTEET

Alutec-ovi-, ikkuna- ja julkisivutuotteet soveltuvat parhaiten käytettäväksi esim. julkisrakennuksissa, kuten kouluissa tai sairaaloissa, ker-
rostalojen alaovina ja porrashuoneikkunoina sekä toimistorakennusten lasijulkisivuina. Julkisivutuotteilla saadaan aikaan näyttävää lasi-
pintaa lämmöneristävyydestä tinkimättä.

ALUTEC-ALUMIINIOVITUOTTEET

Alutec-alumiiniulko-ovet

Alutec-alumiiniulko-ovet ovat CE-merkittyjä
tuotteita standardin SFS-EN 14351-1 mukai-
sesti. Alumiiniulko-ovet valmistetaan aina
lämpökatkaistusta, 74 mm tai 86 mm syvästä
profiilirakenteesta. Monipuolinen profiilijär-
jestelmä sallii niin Alutec-alumiiniovien val-
mistamisen yksilehtisinä, pariovina, lasi- tai
umpiosilla, ylä- ja sivuikkunoita käyttäen tai
ilman, ulos- tai sisäänpäin avautuvana.
Alumiiniulko-ovet ovat varmatoimisia ja
säilyttävät sekä ulkonäkönsä että toimivuu-
tensa ja käyttövarmuutensa vuodesta toi-
seen. Alumiiniulko-ovilla voidaan saavut-
taa jopa 0,9 W/m2K U-arvo, rakenteesta ja
lasin valinnasta riippuen. Alutec-alu-
miiniulko-ovet lasitetaan yleensä 3-kertai-
sin umpiolasielementein ja niissä käytetään
aina joko karkaistua tai laminoitua turvala-
sia RakMk F2 mukaisesti.

Alutec-alumiinisisäovet

Alutec-alumiinisisäovet ovat lämpökat-
kaisemattomia, 50 mm syvästä profiiliraken-
teesta valmistettuja ovia. Profiilijärjestelmä
mahdollistaa erikokoisten ja erinäköisten
lasi- tai umpiovien valmistamisen niin yksi-
lehtisinä ovina kuin pariovinakin. Alutec-alu-
miinisisäovet sopivat toimintavarmuutensa
ja kestävyytensä sekä kevytkäyttöisyytensä
vuoksi asennettavaksi niin päiväkoteihin
kuin sairaaloihinkin.

Alutec-alumiinipalo-ovet

Alutec-alumiinipalo-ovet voidaan valmistaa
tyyppihyväksyttynä paloluokissa EI230 ja EI260
sekäpaloluokassaE30.Alumiinipalo-oveteivät
poikkea ulkonäöltään tai käytettävyysominai-
suuksiltaan Alutec-alumiiniulko-ovista, joten
palo-osastointi on mahdollista toteuttaa huo-
maamattomasti vaikkapa sairaalan käytävällä.
Alutec-alumiinilasipalo-ovissa käytetään aina
kirkasta palonsuojalasia.

Alutec-hätäpoistumisovet

Alutec-hätäpoistumistieovien helat ovat CE-
merkittyjä, AVCP 1 -luokan turvatuotteita.
Hätäpoistumistien ovet heloitetaan joko
standardin SFS-EN 179 tai SFS-EN 1125 mu-
kaisesti. Rakennuskohteen käytön mukaan
vaihteleva vaatimustaso otetaan aina huo-
mioon jokaisessa kohteessa erikseen.

ALUTEC-IKKUNA- JA LASISEINÄTUOTTEET SEKÄ VALOKATOT

Alutec-alumiini-ikkunat

Alutec-alumiini-ikkunat ovat CE-merkittyjä
tuotteita standardin SFS-EN 14351-1 mukai-
sesti. Alumiini-ikkunat voidaan valmistaa joko
kiinteinä tai avattavina versioina. Avattavat ik-
kunat voidaan valmistaa ylä-, ala- tai si-
vusaranoituna tai vaikkapa sivu-alasaranoitu-
na. Alumiini-ikkunat valmistetaan joko 74 mm
tai 86 mm paksusta profiilijärjestelmästä. Alu-
miini-ikkunoilla päästään jopa alle 0,7 W/m2K
U-arvoihin, riippuen käytettävästä rakenteesta
ja lasista.

Alutec-alumiinilasiseinät

Alutec-alumiinilasiseinät ovat CE-merkittyjä
tuotteita standardin SFS-EN 13830 mukaisesti.
Alumiinilasiseinäjärjestelmällä voidaan toteut-
taapienempiä ikkunoitatai vaikkakokoseinän
kokoisia lasiseinäkokonaisuuksia. Alutec-alu-
miinilasiseiniin voidaan yhdistellä niin avatta-
via ikkunoita, savunpoistoikkunoita, umpiosia
kuin alumiinioviakin. Alutec-alumiinilasiseinän
designiin voidaan vaikuttaa pienilläkin muu-
toksilla, esim. erikoispintalistoja valitsemalla.
Lasiseinät ovat itsekantavia ja ne tuetaan ra-
kennusrunkoon. Alutec-alumiinilasiseinät
suunnitellaan aina jokaiseen rakennuskohtee-
seen sopivaksi, huomioiden niin rakentamis-
määräykset kuin rakennuspaikkakohtaiset
tuulenpaineetkin. Alutec-alumiinilasiseinillä
voidaan saavuttaa alle 0,7 W/m2K U-arvo, ra-
kenteesta ja lasin valinnasta riippuen.

Alutec-savunpoistoikkunat

Alutec-savunpoistoikkunat ovat CE-merkit-
tyjä, AVCP 1 -luokan turvatuotteita. Jokainen
luukku mitoitetaan jo tarjouslaskentavai-
heessa erikseen sekä geometriseltä että ae-
rodynaamiselta pinta-alaltaan. Alutec-sa-
vunpoistoikkunat varustetaan aina CE -mer-
kityin, sähkötoimisin avauslaittein ja niiden
käyttö testataan tehtaalla ennen työmaalle
toimittamista.

Alutec-paloikkunat ja -lasiseinät

Alutec-palolasiseinät ovat CE-merkittyjä tuot-
teita standardin SFS-EN 13830 mukaisesti.
Paloikkunat ja palolasiseinät on mahdollista
toteuttaa E30, EI15, EI30 ja EI60 rakenteina.
Rakenteet eivät poikkea ulkonäöltään tavalli-
sista ikkuna- ja lasiseinärakenteista.

Alutec-valokatot

Alutec-valokatot ovat joko kylmiä tai läm-
pökatkaistuja rakenteita. Valokattojärjes-
telmällä voidaan toteuttaa monenlaisia va-
lokattorakenteita, kuten kattolyhtyjä, pul-
pettikattoja jne.
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