


AS Lasita Aken valmistaa ja myy nykyajan vaatimuksiin vastaavia laadukkaita puualumiini- ja puuikkunoita, ovia sekä puurakenteisija 
lasijulkisivuja. 

Tänään virolaisella pääomalla toimiva yritys perustettiin vuonna 1989 Tartossa virolais-suomalaisena yhteisyrityksenä. Meillä on edustustot 
Virossa, Latviassa ja Venäjällä. Tuotteitamme viedään sekä Pohjoismaihin että muualle Eurooppaan.

Pitkäaikaisen kokemuksemme ja laajan tuotevalikoiman ansiosta pystymme vastaamaan kaikkein vaativimpien asiakkaiden toiveisiin. 
Yrityksen prioriteetti on yhteistyössä asiakkaan kanssa parhaiden ratkaisujen kehittely ja toteutus. Pätevän henkilöstön taidot varmistavat 
ammattitaitoisen ja joustavan toteutuksen sekä ison mittakaavan projekteihin että ainutlaatuisten ratkaisujen tilauksiin.

AS Lasita Aken

Jokapäiväinen toimintamme on 
tähdätty tuotteiden ja teknologian 
kehitykseen. Energiaasäästävät 
ja ympäristöystävälliset tuotteet 
ovat meille tärkeitä – siitä syystä 
on valikoimassamme korkeisiin 
vaatimuksiin vastaava ja modernilla 
designilla tuoteperhe Lasita 
Softline.

AS Lasita Aken tuotteet ovat saaneet 
CE-merkinnän, joka varmistaa 
vastaavuuden Euroopan standardin 
EN 14351-1 vaatimuksiin.

AS Lasita Aken tuoteryhmät
Ikkunat ja parvekeovet:
 - Lasita Softline 68; 78; 78ES
 - Lasita Nordic 56/116
Terassiovet:
 -  taitto-ovet, liukuovet, patio-ovet
Ulko-ovet:
 - sisäänaukeavat, ulosaukeavat
Puurakenteiset lasijulkisivut



Lasita Softline 78 ja 78 ES

Energiansäästöön perustuva nykyaikaisella muotoilulla yksipuitteinen sisäänaukeava ikkuna Lasita  Softline 78 varmistaa vaatimusten 
mukaisella asennuksella koko ikkunan U-arvon 0,98 W/m2K. Vieläkin paremman tuloksen antaa tuotevalikoiman ikkuna Lasita Softline 78 
ES, jonka U-arvon 0,87 W/m2K varmistavat eristyslasin lasiuran syvyys (25 mm) ja kestomuovista välilistat.

78 mm (1) paksuisella ikkunalla on yksi eristyslasi, johon kuuluvat kaksi alhaisella päästökertoimella energiansäästölasia ja argonkaasutäyte 
(3k 4sel-12ar-4-12ar-4sel) (2) antavat umpiolasielementille U-arvon 0,7 W/m2K.

Koko ikkunan erinomaisen lämmöneristävyyden varmistavat 20 mm puuosa (3) puitteen ulkopinnasta eristyslasiin sekä lasituslistan 
tiiviste (4), joka muuttaa lasituslistan ja puitteen liitoskohdan erittäin tiiviiksi.

Säänkestävyyden varmistaa ikkunan karmille laitettava alumiini-vesipelti (5), jonka ansiosta karmin alaosan ja puitteiden välitila on 
lämpimämpi ja sulkee pois veden kerääntymisen puupinnalle. Puitteiden alareunaa suojaa sateilta alumiinilista (6). 

Ääneneristävyyden varmistavat kaksi säänkestävää TPD tiivistettä (7), täysitehoisesti yhtenäisellä ja vahvalla paineella lukitusjärjestelmä 
(8) sekä 3. luokkaa vastaava ilmatiiviys. Korkeisiin vaatimuksiin soveltuvan melunsuojan antaa erityinen äänenvaimennus-eristyslasi IGU 
Rw arvolla 40 dB. Koko ikkunan ääneneristysindeksi tällä valinnalla on CEN:n teknisen komitean laatiman kaavion mukaan Rw 38 dB  
(C -1; Ctr -4 ). 

Ikkunamme ovat saaneet CE-merkinnän, joka varmistaa tuotteiden vastaavuuden 
Euroopan standardin EN 14351-1 vaatimuksiin.

(1) 78 mm

(2) Energiansäästölasit 
 ja argonkaasutäyte

(3) 20 mm puuosa

(6)  Alumiinilista

(4) Lasituslistan tiiviste

(5) Alumiini-vesipelti

(7) Kaksi säänkestävää  
 TPD tiivistettä

(8)  Lukitusjärjestelmä



Puurakenteinen lasijulkisivu on täydellinen ratkaisu suurien julkisivujen täytteisiin.
Tämä suurien lasipintojen rakenne varmistaa rakennuksen nykyaikaisen ulkoilmeen 
lisäksi myös huipputason lämmöneristävyyden. Riippuen eristyslasista voi koko 
rakenteen U-arvo olla 0,64 asti, joka on sopiva ratkaisu jopa passiivitaloille!

Puuikkunan- ja oven materiaalit
Puun erinomaisten ominaisuuksien takia voidaan muotoilla siitä eri muotoisia ikkunoita: neliömäisiä, kolmikulmaisia, kaarevia, pyöreitä 
ja soikeita.

Ikkunan ja oven arvo riippuu paljolti puun lajista. Tuotteitemme valmistukseen käytämme:

Mäntypuuta – yleisesti käytettävä puutavara  
Tammipuuta – eksklusiivinen ja pitkäkestoinen (laji: amerikkalainen valkotammi)
Merantipuuta – eksoottinen ja pitkäkestoinen (laji: dark red meranti).

Ikkunoiden ja ovien osien kestävyyden varmistaa kolmesta lamellista liimattu oksaton puutavara, jonka valinnassa lähdetään korkeista 
laatukriteereistä. Ulkopuolisten lamellien radiaalinen leikkaus kauneudessaan on mieluinen kaikkein vaativimpaan makuun.

Viimeistelyssä käytettävät nykyaikaiset materiaalit antavat tuotteelle visuaalisesti täydellisen ulkomuodon sekä suojaavat puuta sieniltä 
ja UV-säteilyn tuhoavalta vaikutukselta.

Ikkuna- ja ovimallien monenlaisuus: kääntö/kallistuva avautuminen,         liuku- ja taittoavautuminen tai ainoastaan kääntöavautuminen 
ovat toimintoja, jotka ovat standardissamme. Monimutkaisimpien järjestelmien tapauksessa löydetään varmasti liikekumppaniemme 
kanssa asiakkaalle sopiva ratkaisu. Käytettävät helajärjestelmät ovat peräisin Euroopan tunnetuilta valmistajilta ja on tunnustettu 
luotettaviksi. 

Epäilemättä suosittelemme asiakkaillemme uusinta lasivalikoimaa, mutta olennaisemmaksi pidämme lasin toimintojen vastaavuutta 
määrättyihin vaatimuksiin: auringonsuoja, energiansäästö, turvallisuus, äänenvaimennus yms ovat pääasialliset tunnussanat eristyslasin 
valinnassa.

Designelementteinä vaikuttavat ylellisesti oven kahvat, joiden valikoima on runsas. Yhtä runsas on tuotevarusteiden valikoima: 
jakopuitteet (sekä eristyslasin sisällä että päällä), samasta puusta sivukarmit ja ikkunapenkit, hyönteisverkot, raitisilmaventtiilit jne - 
kaikkein lennokkaimmat ideat pannaan täytäntöön!

Tuotteidemme takuuaika on 5 vuotta!

Puurakenteinen lasijulkisivu 
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