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PUIT- JA PUITALUMIINIUMAKNAD NING
-UKSED
1989. a loodud AS Lasita Aken on kaasaegse tehnoloogia ja professionaalse personaliga Eesti vanim puit- ja puitalumiiniumakende ja -uste müügi ning tootmisega
tegelev ettevõte, mis põhineb 100% kodumaisel kapitalil. Tehas ja peakontor asuvad
Tartus.
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AS Lasita Aken tootevalikusse kuuluvad:
• Puit- ja puitalumiiniumaknad ja rõduuksed
• Puit- ja puitalumiiniumlükand- ja voldikuksed
• Puit- ja puitalumiinium-välisuksed
• Puit- ja puitalumiiniumkonstruktsioonidel
klaasfassaadid
Põhilise toodangu moodustavad üheraamsed sissepoole avanevad nn saksa tüüpi
aknad, rõdu-, välis-, lükand- ja voldikuksed.
Kaasaegsed CNC seadmed kindlustavad
puit osade mõõtmete ülima täpsuse, mis
tagavad toodete häireteta funktsionaalsuse
paljudeks aastateks. Tootmisprotsessi käigus järgitakse erilise tähelepanuga valmivate toodete vastavust Euroopas kehtestatud kvaliteedikriteeriumitele.
Sissepoole avanevad e saksa tüüpi tooted
kuuluvad tooteperekonda Lasita IV:
• Lasita IV 68
• Lasita IV 78
• Lasita IV 92
• Lasita IV 68-ALU
• Lasita IV 78-ALU
• Lasita IV 92-ALU

LASITA IV TOOTEPEREKOND OMAB CE MÄRGISTUST
Omadus

Lasita IV 68

Lasita IV 78

Tootetüüp

Puit

Avanemine

Sisseavanevad

Lengi ja raami sügavus

68 mm

Raami tihendid
Klaasiliist

Lasita IV 92

78 mm

92 mm

Kaks tihendit
Ülekattega

Ülekattega, tihendiga

Ülekattega, tihendiga

2k 4-18alu/Ar-4es

3k 4es-14termo/Ar-4-14termo/
Ar-4es

3k 4es-18termo/Ar-4-18termo/
Ar-4es

Standardklaaspaketi vaheliist

18 mm alu

2x14 mm termo

2x18 mm termo

Standardlahendusega akna U-väärtus

1,3 W/m2K

0,9 W/m2K

0,82 W/m2K

(C; Ctr) 32 (-1; -5)

(C; Ctr) 34 (-1; -5)

Standardlahendusega klaaspakett

Mürasummutusvõime Rw
Standardlahendusega akna raami sulus
Erikujude võimalus

(C; Ctr) 32 (-1; -5)

Ümbritseb raami tervikuna, üks turvapunkt
Lõigatud nurgad, kaared, ringid
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Omadus

Lasita IV 68_ALU

Lasita IV 78_ALU

Tootetüüp

Puitalumiinium

Avanemine

Sisseavanevad

Lengi ja raami sügavus koos alumiiniumiga

84,5 mm

94,5 mm

Raami tihendid

Lasita IV 92_ALU

108,5 mm

Kaks tihendit

Klaasiliist (ainult mitteavaneval)

Ülekatteta

Ülekatteta

Ülekatteta

2k 4-18/Ar-4es

3k 4es-14termo/Ar-4-14termo/
Ar-4es

3k 6es-18termo/Ar-418termo/Ar-4es

Standardklaaspaketi vaheliist

18 mm alu

2x14 mm termo

2x18 mm termo

Standardlahendusega akna U-väärtus

1,2 W/m²K

0,9 W/m²K

0,80 W/m²K

(C;Ctr) 32 (-1;-5)

(C;Ctr) 34 (-1;-5)

Standardlahendusega klaaspakett

Mürasummutusvõime Rw

(C;Ctr) 32 (-1;-5)

Standardlahendusega akna raami sulus
Erikujude võimalus

Ümbritseb raami tervikuna, üks turvapunkt.
Lõigatud nurgad, kaared, ringid.

PUIT- JA PUITALUMIINIUM

Puit – välisküljel on alumisel raamiosal ja lengil kaitseks
alumiiniumist veeliistud

Puit-alumiinium – puit on väljast kaetud täies ulatuses
alumiiniumprofiilidega

TEHNILISED ANDMED
• Puitosad on valmistatud 3 – 4 lamellist kokkuliimitud täispuitmaterjalist.
• Külmasildade vältimiseks on puitosa väliskeskkonna ja klaaspaketi
vahel 18 mm (3).
• 20 kraadised kalded ja 1-4 mm raadiused.
• Tooted viimistletakse UV-kindluse tagamiseks neljakihisüsteemis
vesialuseliste materjalidega: immutus, krunt, vahevärv(-lasuur),
pinnavärv(-lasuur).
• Ilmastiku- ja veekindluse tagamiseks kaitstakse puitosad väljast,
kas osaliselt alumiiniumist veeliistudega (5, 6) (puittooted) või kogu
ulatuses alumiiniumist katteprofiilidega (puitalumiiniumtooted).
• Kõrgendatud turvalisusega sulusesoone kambris (8) on sulus
raami ümber tervikuna.
Standardis on üks turvapunkt ja mikrotuulutus.
Turvapunktide lisamisega on võimalik saavutada turvaklassid WK1
ja WK2.
• Suluste vastused on “puurtappidega”, mille jaoks on lengile pesad
ette puuritud ja mis tagab vastuste ülitäpse asukoha ning kindlalt
kinnitumise.
• Raamide tiheda sulgumise tagavad silikooni ja kummisegust elastsed tihendid (7), mis on töökindlad ka aastate pärast.
• Klaaspaketid fikseeritakse puitvaltsi ülekattega klaasiliistudega,
mis on varustatud põhjatihendiga (4). Klaasiliistud fikseeritakse
peidetud naeltega.
• Klaaspaketid (2) tihendatakse ümber perimeetri neutraalse silikooniga.
• Raamide avamiseks ja sulgemiseks on töökindlad käepidemed.
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PUIT
AS Lasita Aken valmistab oma tooted põhiliselt männist aga ka
merantist, tammest ja lehisest. Vastavalt tellija soovile kasutatakse
ka teisi aknatootmiseks sobilikke väärispuuliike. Puitosade stabiilsuse tagamiseks on puitdetailid (toorik) kokku liimitud kolmest/
neljast lamellist.
Pikemate mõõtmete kui 3000 mm valmistamiseks kasutatakse
sõrmjätkatud puitmaterjali.

Puitmaterjali kvaliteedinõuded:
Niiskus: 12 + 2/-1%.
Liimitud D4 liimiga, vastavalt EN204 nõuetele.
Põhimõtteliselt neljast küljest oksavaba.
Välimised lamellid on puidu kõverdumise vältimiseks valitud ja liimitud aastaringide vastassuundi arvestades. Lubatud ei ole puidudefektid: mädanik, sine, säsi, vaigupesad, lõhed, tangentsiaalne
lõige (v.a tamm).

SULUSED

Aknad, rõdu-, lükand- ja voldikuksed sulustatakse Euroopa juhtiva sulusetootja ROTO sulustega. Aknad ja rõduuksed Roto NT E5 hingedega või peidetud hingedega sulusega Roto Designo. Lükand- ja voldikukse sulused on ära toodud järgnevas tabelis.
Akende ja rõduuste avanemised:
• Pöörd-kaldavanemine – enimlevinud funktsioon
• Pöördavanemine
• Kaldavanemine
Pöörd-kaldavanemine

Pöördavanemine

Kaldavanemine

Suluse laius, mm

min 290, max 1600

min 290, max 1600

min 310, max 2400

Suluse kõrgus, mm

min 280, max 2400

min 280, max 2400

min 290, max 1200

Raami max kaal, kg

130

130

80

Lükand- ja voldikuste avanemised:
• Paralleel-kaldlükandavanemine
• Paralleel-tõstlükandavanemine
• Voldikavanemine
Paralleel-kaldlükand

Paralleel-tõstlükand

Voldik

Roto Patio S/Z

GU-Hebeschiebe 934

Roto Patio 6080

Kerge käsitseda

Kõrge sissemurdmiskindlus

Stabiilsed rullikud

Kesklukustus pöörd-kaldsuluse tööpõhimõttel

Turvaline õhutusasend

Reguleeritavad hinged

Lävi akna lengi profiil

Madal lävepakk

Põrandasse uputatud lävepakk

Lengi laius, mm
max 6000

max 6500 (12000)

max 6000

Raam
Laius, mm
min 636, max 1686

min 760, max 3235

min 486, max 936

Kõrgus, mm
min 837, max 2436

min 690, max 2670

min 837, max 2436

Kaal, kg
100/160

300

80

KLAASPAKETID
Lasita IV 68 klaaspakett on kahe klaasiga, Lasita IV 78 ja 92 klaaspaketid on kolme klaasiga. Nõuetele vastav U-väärtus tagatakse piisava arvu energiasäästuklaasidega (es). Kasutatakse kombiklaasidega klaaspakette, kus ühele klaasile on antud mitu
omadust: energiasääst, päikesekaitse, turvalisus, mürasummutus ja/või isepuhastumine. Kõrgendatud mürasummutuse tagamiseks kasutatakse spetsiaalseid mürasummutava kilega lamineeritud klaasiga pakette.
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Klaaspakett

Tooteperekond LASITA IV
IV68

Paksus, mm

IV68_ALU

IV78

IV78_ALU

IV92

IV92_ALU

26-38

34-40

36-48

48-54

50-62

24-30

Klaaside arv

2

3

Energiasäästuklaas(id)*

1 (sees)

2 (väljas ja sees)

Vaheliist(ud)*

1 x alu

U-arv*

U-1,1 W/m2K

2 x termoplast
U-0,6 W/m2K

U-0,5 W/m2K

* Standardklaaspaketi andmed

Klaaspakettide piirangud:

Suurim mõõt
- pikimal serval 4000 mm ja lühimal serval 2700 mm.
Väikseim mõõt
- pikimal serval 350 mm ja lühimal serval 170 mm
Garantiiga kaetud maksimaalne külgede suhe 1:6

VIIMISTLUS

Suurim karastatud klaas 2440 x 4800 mm, väikseim karastatud
klaas 100 x 250 mm.
Suurim siiditrükitud klaas 2000 x 3500 mm.

ALUMIINIUMPROFIILID

Veeliistud ja katteprofiilid on alumiiniumist, mille pinnakatet saab
valida kas anodeerituna (hõbe EV1, helepruun G214, tumepruun
G216) või pulbervärvituna RAL värvikaardi järgi.

Puitosade viimistlemisel kasutatakse vesialuselisi nanotehnoloogial põhinevaid materjale. Viimistlemine toimub kaasaegsetes viimistlusliinides, mis on ainulaadsed omataoliste seas. Puitdetailide immutamine (2,5 mm sügavuselt) toimub CNC aknatootmisliini integreeritud
immutusliinis. Peale kuivamist ja markeerimist lihvitakse puitdetailid LOEWER lihvimisliinis. Kokkupressitud lengid ja raamid krunditakse
ning vahevärvitakse vihmutusmeetodil riputatuna krundiliinis. Krundi ja vahevärvi kuivakihi paksuseks tagatakse kuni 40 µm. Enne lõppviimistlust lihvitakse lengid ja raamid veelkord üle käsitsi ning täidetakse vuugid vastavate materjalidega. Lõppkiht kantakse puidule peale
viimistlusliinis käsitsi püstoliga airmix meetodil. Erilise hoolega kontrollitakse pinnaviimistluse märjakihi paksust, et tagada kuivakihi paksus
keskmiselt 100 µm. Viimistlusmaterjalide toonid valitakse viimistlusmaterjalitootja värvikaardilt.

LASITA NORDIC PUIT- JA PUITALUMIINIUMAKEN
Lasita Nordic akna puhul on tegemist „saleda“ disainiga ning väga ilmastikukindla üheraamse väljapoole avaneva ehk skandinaavia
tüüpi puit- või puitalumiiniumaknaga. Kasutatakse Norra sulusetootja Spilka suluseid.

Avanev puitaken

Mitteavanev puitaken
Omadus

Tootetüüp

Lasita Nordic 86

Lasita Nordic 86_ALU

Puit

Puitalumiinium

Avanemine

Väljaavanevad

Lengi*/raami sügavus

116/86 mm

124,5/94,5 mm

Raami tihendid

Üks tihend

Klaasiliist
Standardlahendusega klaaspakett
Standardne klaasiliist
Standardlahendusega akna U-väärtus

Ülekatteta, tihendiga

Ülekatteta, tihendiga

3k 4es-18termo/Ar-4-18termo/Ar-4es

3k 4es-18termo/Ar-4-18termo/Ar-4es

2x18 mm termo

2x18 mm termo

<1,00 W/m²K

<1,00 W/m²K

Standardlahendusega akna raami sulus
Erikujude võimalus

Top swing
Lõigatud nurgad

* Lengi sügavus võib varieeruda

LASITA AKEN AS
Tähe 116, TARTU
Tel
7 362 791
Faks 7 362 797
e-mail: lasita@lasita.ee
www.lasita.ee

Tallinna esindus
Pärnu mnt 158, TALLINN
Tel
656 5405
Faks 650 5154

Tartu esindus
Tähe 116, ruum 114, 51013 TARTU
Tel 731 2015
Faks 731 2016

