
Laadukas ja moderni 
terassilasitus, jossa 
yhdistyvät viimeistelty 
ulkonäkö ja 
käytännöllisyys. PYSTYPUITTEELLINEN

TERASSILASITUS



Tyylikäs mutta käytännöllinen
Alutec Dense on pystypuitteellinen, sivuille limittäin liu-
kuva terassilasitus. Lasituksen profiilien muotoilu on mo-
derni ja tyylikäs. Siroista profiileista huolimatta lasitus on 
tukeva ja erittäin tiivis. Profiilien väliin ei jää rakoja, joten 
lasitus suojaa hyvin säältä, melulta ja roskilta. Teknisten 
ratkaisujen ansiosta lasitus on hiljainen ja keveä käyttää.

Densen profiilit ovat laadukkaita ja mahdollistavat suur-
tenkin yksittäisten lasielementtien toteutuksen. Näin saa-
daan mahdollisimman vähän pystypuitteita häiritsemään 
maisemaa, tiiviydestä tinkimättä.

PYSTYPUITTEELLINEN
TERASSILASITUS



Tyylikäs mutta käytännöllinen
Alutec Dense -terassilasituksen peruslukko on kapea ja 
hyvin profiiliin istuva pystymallinen lukko. Se on upotettu 
profiiliin, eikä se häiritse lasien liu’uttamista. Lukko on 
sisältä päin lukittava, mutta siihen on saatavilla myös 
ulkopuolelle asennettava avainpesä.

Vaihtoehtona pystylukolle lasitukseen voidaan asentaa 
myös yksinkertainen vetonuppilukko esimerkiksi sellai-
siin lasielementteihin, joita ei ole säännöllisesti tarkoitus 
aukoa. 

Hyvin istuva ja 
huomaamaton lukitus

Pystypuitteellinen 
terassilasitus
suojaa melulta, 
sateelta, lumelta, 
tuulelta ja roskilta. 



Alutec Dense terassilasitus voidaan valmistaa 4 tai 6 mm 
karkaistulla lasilla. Käytettävä lasipaksuus riippuu kohteen 
vaatimustasosta ja lasituksen korkeudesta. Karkaistu lasi 
on turvalasia, joka rikkoutuessaan hajoaa pieniksi tylppä-
reunaisiksi muruiksi, jotka eivät aiheuta vakavaa louk-
kaantumisriskiä. Lasituksessa voidaan käytää kirkkaan 
lasin lisäksi tummennettuja harmaita tai pronssin sävyisiä 
laseja antamaan aurinko- ja näkösuojaa.

Profiilien vakiovärejä ovat mattamusta, harmaa, tumman-
harmaa ja valkoinen. Profiilit on mahdollista saada myös 
täysin haluamassaan sävyssä. Lasit kiinnitetään profii-
leihin lukitustiivisteiden avulla. Tiivisteet menevät lähes 
kokonaan profiilin sisään ja ovat näin hyvin huomaamat-
tomat, eivätkä levennä pystypuitetta. Tiiviste on tumman 
tai vaalean harmaa riippuen profiilin väristä.  

Lasi- ja värivaihtoehdot 

Lasitus sulkeutuu hiljaisesti lukko-
profiileissa olevien harjatiivisteiden 
ansiosta.

Alumiini- ja lasirakentamisen ammattilainen

Ota yhteyttä alueesi jälleenmyyjään:
alutec.fi/jalleenmyyjat/

Katso kuvia referenssikohteistamme:

Facebookissa: @alutecsuomi

Instagramissa: @aluteclasitus

Alutec Oy
Alumiinikatu 5
84100 Ylivieska

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

Pystypuitteen leveys 
vain 27,5mm

Liukukiskot saatavilla
joko 2 tai 4-kiskoisena

Alakisko voidaan upottaa esim. 
terassin lattiaan.

Luukun suositusleveys 800-1000 mm 
4mm lasilla maks. kork. 2500 mm
6mm lasilla maks. kork. 2800 mm

Alutec Oy on vuonna 1979 perustettu, alumiini- ja lasirakentamiseen eri-
koistunut perheyritys. Suunnittelumme, tuotekehityksemme ja valmistuk-
semme toimii Ylivieskassa, Pohjois-Pohjanmaalla. 

Pitkä kokemuksemme, laaja alumiini- ja lasirakentamisen tuotevali-
koimamme, sekä  palveluun panostamisemme näkyy tyytyväisyytenä 
asiakaskunnassamme. Olemme ratkaisu asiakkaidemme alumiini- ja 

lasirakentamisen tarpeisiin.


