• Kuopion toimistokampus

INLOOK GLAZY
Lasiseinä

Lasiseinät muodostavat yhtenäisen lasipinnan ja luovat läpinäkyvyyttä tiloihin. Seinä koostuu yhdestä tai useammasta kiinteästä
lasista. Lasien välissä on n. 4 mm avorako, joka voidaan saumata
silikonilla tai saumalistalla. Järjestelmässä voidaan käyttää liukuovia
tai saranaovia. Lasit voidaan teipata, silkkipainaa tai hiekka
puhaltaa. Lasit voivat olla myös sähköisesti himmennettäviä. Lasiin
on mahdollista tehdä digiprinttaamalla erilaisia kuvia ja värilliset
laminointikalvot luovat lasiseinälle aivan uutta ilmettä. INLOOK
GLAZY -lasiseinä voidaan tehdä myös kaarevaksi.
Käyttökohteet: toimistot, liiketilat
Seinän paksuus: 102 mm
Lasin leveys: 100–1500 mm
Seinän enimmäiskorkeus: 3000 mm
Vakiolasi: 8 mm, 10 mm tai 12 mm karkaistu tai laminoitu lasi;
INLOOK SLIDY -liukuovessa 6 mm tai 8 mm karkaistu tai laminoitu
lasi; lasi voi olla myös sekä laminoitu että karkaistu
Profiilit: alumiinia; jauhemaalataan RAL-vakiovärisävyihin tai
anodisoidaan; saatavissa myös erikoisvärejä
Lukitus: liukuoviin Abloy LC 306 -lukkorunko tai painonappilukon
Abloy OF 433 työstöt; alumiinisaranaoviin Abloy LC 302 tai LC
305 -lukkorunko; puusaranaoviin Abloy 4190 tai LC 190 -lukkorunko; lukituksen pintahelat toimitetaan erillishankintana; oviin on
myös saatavissa sähköisen lukituksen työstöt
Vetimet ja painikkeet: liukuovissa INLOOK L-150 -alumiinivedin
tai INLOOK 20 / 300 RST -ha-vedin; saranaovissa INLOOK RST
19 -ha-painike tai vedin / painike tilauksen mukaan; tarvittavat
ovensulkimet on määriteltävä ovitilauksen yhteydessä
Silikonisauma: väritön, harmaa, musta tai muu sävy
Saumalista: väritön lista tai RAL-sävyyn maalattu alumiinilista
Ääneneristävyys:
• INLOOK SLIDY -liukuovi ääniluokka 25 dB (Rw 30dB)
• alumiiini saranaovi Rw n. 30 dB
• puinen saranaovi, ääniluokka 25 dB (Rw 30 dB)
• puinen saranaovi, ääniluokka 30 dB (Rw 37 dB)
• puinen saranaovi, ääniluokka 35 dB (Rw 42 dB)
Lasi valitaan oven Rw-arvon mukaan.
Lasit ja ovet ovat saatavissa myös ilman ääniluokitusta.
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INLOOK-järjestelmäseinät

Lasiseinän silikonisaumattu ulkonurkka

Silikonisauma ja
silkkipainettu kuvio

INLOOK 20 / 300
RST ha-vedin

INLOOK-järjestelmäseinät
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INLOOK GLAZY -ovityypit

Alumiinisaranaovi

Umpiovi, alumiinikarmi

Kokolasiovi, alumiinikarmi

Kokolasiovi, karmiton
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INLOOK-järjestelmäseinät

Kokolasiliukuovi

Umpiovi, puukarmi

INLOOK SLIDY -liukuovi

Umpiovi, L-karmi

INLOOK-järjestelmäseinät
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