
Siro ja kestävä  
liukulasiseinä, joka 
säilyttää ulkonäkönsä 
ja muotonsa  
vääntyilemättä ja  
hilseilemättä.



&Designia 
suoritustasoa

SLENDER -liukulasiseinässä lasipinta-ala on maksimoitu. 
Saat suoritustasoa ja designia samassa paketissa. 
SLENDER -liukulasiseinä voidaan asentaa valmiiseen auk-
koon tai sille voidaan tehdä jo rakennuksen suunnittelu-
vaiheessa kynnyksen upotusvaraus, jolloin esteettömyys 
paranee.

Sirosta rakenteestaan huolimatta lasituksen paksuus voi 
olla jopa 50 mm, mikä mahdollistaa korkeat lämmöneris-
tävyysarvot sekä esim. äänieristyslasien käytön. Alumii-
niprofi ilirakenteen hyvän lämmöneristävyyden takaavat 
kestävät polyamidilämpökatkot.

SLENDER-liukulasiseinässä on vakiomallisena yksi kiinteä 
ja yksi liukuva osa. Liukulaseinä avataan yksinkertaisesti 
liu’uttamalla ovea kiinteän ikkunan kohdalle. Liukulasi-
seinä lukittuu ja tiivistyy kääntökammen avulla karmia 
vasten. Hyvän liukuvuuden ansiosta isommankin liukuo-
ven käyttö sujuu vaivatta. Suljettuna liukuovi lepää tuen 
päällä, joten neulalaakeroidut erikoisvalmistetut pyörät 
eivät turhaan rasitu liukuoven ollessa lukittuna. 

Alumiiniprofi ilista ja lasista valmistettu 
SLENDER-liukulasiseinä säilyttää 
ulkonäkönsä ja muotonsa vääntyilemättä 
ja hilseilemättä. Esteettisyyyden takaa 
markkinoiden kapein keskiprofi ili.

Hydro CIRCAL -alumiini on vähintään 75 % sellaista kierrätet-
tyä alumiinia, joka tulee käytössä olleista, elinkaarensa päässä 
olevista tuotteista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuluttajajätea-
lumiinia sekä lentokoneiden ja autojen osia. 

Alutec valmistaa kaikki julkisivu- ja ikkunatuotteensa Hydro 
CIRCAL -kierrätysalumiinista. Näin tuemme materiaalivalin-
noillamme myös asiakkaitamme vähähiilisessä rakentamises-
sa. 

Valmistettu Hydro CIRCAL 
-kierrätetystä alumiinista

Ilmanpitävyys Luokka 4 - 600 Pa

Sateenpitävyys 9A - 600 Pa

Tuulenpaineen kestävyys C3 - 1200 Pa

U-arvo esimerkki
1-kiskoinen malli
leveys 3000 mm
korkeus 2300 mm

0,9 W/m2K

Suoritustasot

SLENDER-liukulasiseinän 
ominaisuudet

Profi ilisyvyys, ovilehti 70 mm

Vakio 
keskiprofi ili

Kapea 
keskiprofi ili

Min. profi ilileveys, 
ovilehden interlock -osa

92 mm 36 mm

Ovilehden maksimimitat, 
leveys x korkeus

3100 x 2800 mm 
(max. ovilehti-
paino 250 kg)

2800 x 2600 mm

Mitat
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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

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.
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Erinomainen liukuvuus

Valmistettu ympäristö-
ystävällisesti Hydro CIRCAL
-kierrätysalumiinista

Markkinoiden kapein keskiprofiili

Erinomainen lämmöneristävyys

Siro ja kestävä

Suljettuna liukuovi lepää 
tuen päällä, joten neula-
laakeroidut erikois- 
valmistetut pyörät
eivät turhaan rasitu  
liukuoven ollessa lukittuna.

Katso video!

SLENDER-liukulasiseinä
lyhyesti:

133 mm

143 mm

160 mm

64 mm


