
PYSTYPUITTEETON 
PARVEKE- JA 

TERASSILASITUS

Suomen ensimmäinen 
parvekelasituksena 
käytettävä, pysty-
puitteeton ja limittäin 
liukuva lasitus.



Alutec 5 on pystypuitteeton, sivulle limittäin liukuva lasi-
tus, jota voidaan käyttää sekä parvekkeilla että terasseilla. 
Lasituksen ollessa suljettuna pystypuitteettomuus takaa 
häiriöttömät näköalat. 

Alutec 5 on ainutlaatuinen sen helppokäyttöisyyden ja 
monipuolisten avaamismahdollisuuksien ansiosta. Lasi-
tuksen voi avata molemmista reunoista tai jopa keskeltä, 
parvekkeen tai terassin parhaalta paikalta. Alutec 5 -lasi-
elementit eivät käänny sisälle päin, vaan niitä ainoastaan 
liu’utetaan sivuille. Näin ollen lasitus ei vie avattuna olles-
saan tilaa terassilta tai parvekkeelta.  

Avattuna lasitus ei häiritse teras-
sin tai parvekkeen sisätiloja, sillä 
sivulle liu’utettavassa lasitukses-
sa laseja ei käännetä parvekkeen 
tai terassin sisäpuolelle.
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Esteettömät näkymät – hyvä fiilis.

Ei 

näköalaa 

häiritseviä 

pysty-

puitteita!

Ei tilaa vieviä 
kääntyviä lasi-

elementtejä.



Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen erikoistunut perheyritys. 
Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuksemme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjan-
maalla. 

Lähes 40-vuotinen kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevalikoimamme, sekä 
palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiak-
kaidemme alumiini- ja lasirakentamisen tarpeisiin.

Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Alutec Oy
Savontie 349
84100 Ylivieska

Puh. 08 410 5500
myynti@alutec.fi www.alutec.fi

Alutec 5 lasitus voidaan yhdistää Alutec parve-
kekaiteisiin tai asentaa vaikka betonikaiteeseen. 
Lasitus soveltuu siis niin uudis- kuin saneeraus-
kohteisiin.
 Alutec 5 parvekelasitus voidaan valmistaa 6, 
8 ja 10 mm laseilla. Käytettävä lasipaksuus riippuu 
kohteen vaatimustasosta ja lasipaksuus määritel-
lään jokaiseen kohteeseen erikseen.
 Alutec 5 parvekelasituksen yksityiskohdat, 
kuten alakiskon vedenpoisto, laakeroidut ja kesto-
voidellut pyörät, sekä parvekerakenteiden hiipu-
mista vastaanottavat ominaisuudet takaavat sen, 
että parvekelasitus on mahdollisimman pitkäikäi-
nen ja huoltovapaa.

Alutec 5 terassilasituksessa käytämme aina 8 tai 
10 mm lasipaksuuksia, riippuen lasituksen kor-
keudesta ja kohteen vaatimustasosta.
 Alutec 5 lasitus on alakantoinen. Tällöin on 
huolehdittava, että terassilasituksessa alakisko 
asennetaan aina routimattomalle ja riittävän tu-
kevalle alustalle, kuten betonilaatalle.
 Alutec 5 lasituksen alakisko on mahdollista 
upottaa esim. terassin trallilautaan, jolloin teras-
sin lasitetun ja lasittamattoman osan väliin ei syn-
ny häiritsevää kynnystä.
 Alutec 5 lasituksen kaksi erilaista lukitus-
vaihtoehtoa takaavat toimivuuden myös terassi-
lasituksena. Lukitus valitaan asiakkaan kanssa ja 
toteutetaan joko alakiskoon tai avauskorkeudelle.

  Alutec 5 parveke-
 lasituksena

  Alutec 5 terassilasituksena
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Alutec 5
sopii

uudis- ja
saneeraus-
kohteisiin.

Ota yhteyttä alueesi 
jälleenmyyjään: 

alutec.fi/jalleenmyyjat

Katso kuvia referenssikohteistamme:

Facebookissa: aluteclasitus

Instagramissa: @aluteclasitus


