
SD SKYLINE
SD Skyline lükandukse avanev raam suurusega kuni 3,3m liugleb 

madalasse lävepakku uputatud siinil ülima lihtsusega tehes 

lahendusest eriti kasutajasõbraliku toote, kus suuri seinaavasid saab 

avada nii, et ei toa- ega õuepoolelt ei lähe raisku mitte sentimeetritki 

ruumi. Madal pakk, mille taha komistamise ohtu ei eksisteeri annab 

lisaväärtust. Aktiivne, liuglev raam asetseb passiivsest poolest 

toapool, mis võimaldab toodet täie funktsionaalsuse juures kasutada 

iga ilmaga. Lumi ja jää siini vahele ei pääse ja toimimist ei mõjuta. 

Skyline´i uuenduslik Panorama lahendus, kus kõik profiilid on eriti 

kitsad ja liikumatu osa on lävepakuni ulatuva klaasiga.

SD Skyline 78 SD Skyline 92

Avanemissuund Paralleel-lükand Paralleel-lükand

Soojusjuhtivus mõõtude 3000×2100 mm puhul.  
(Puit-mänd) Uw Uw=0,91 W/m2K Uw=0,8W/m2K

Klaaspakett (standardvalikul) 3k 4es-14ChrU ar-4-14ChrU ar-4es 
(Ug-0,6 W/m2K)

3k 4es-18ChrU ar – 4-18ChrU ar-4es 
(Ug-0,5 W/m2K)

Lengi / raami sügavus  
(mõõt esitatud koos alumiinium profiiliga) 184 mm 212 mm

Klaaspaketi paksus 40 mm 48 mm

Sulustus GU GU

Raamitihend 2 2

Õhuläbilaskvus Klass 4 Klass 4

Tuulekoormusele vastupidavus C4 C5

Veepidavus 9A / 7A (sõltub avanemisskeemist) 9A / 7A (sõltub avanemisskeemist)

TEHNILISED ANDMED

Läbilõige 

www.lasita.ee

Ristlõige Ristlõige 

Standardlahendusena on lävepakk viimistletud lengiga samas toonis. Soovi korral on lisavalikuna võimalik valida naturaalsest tammest lävepakku.



KLAAS
Lisaks suurepärastele energiasäästu omadusele ning 
isikuturvalist tagavatele klaasidele pakume mitmeid lahendusi 
lisa mugavusteks.

Võimalused: 
• Mürasummutus kuni Rw+Ctr 42dB tootele
• Päikesekaitseklaas
• Lamineeritud klaasid lisaturvalisuse eesmärgil
• Isepuhastuvad klaasid

AVANEMISSKEEMID

Tööpõhimõtte animatsiooni nägemiseks 
skanneeri QR-kood

www.lasita.ee

Võimalikud lahendused: Dirigent     New York

Kontakteeruga värvivaliku osas meie personaliga

KÄEPIDEMED

A-Tüüp AA-Tüüp C-TüüpG-Tüüp

K-TüüpK3-Tüüp S-Tüüp

Easy Access lävepakk ükanduksele on lahendus, mis muudab 
ülima mugavuse võimalikuks isegi kõige nõudlikumas kliimas 
suure vihma, lume või isegi jääga. Seni on lõunamaadest tuntud 
astmeta lävepakk põhjamaises kliimas olnud vaid unistus, kuid 
Easy Accessi abiga on see nüüd reaalsus. Üksteise kõrvale 
asetatud komposiidist profiilid, mis on kinnitatud lükandukse 
pakule piisava tihedusega, et midagi olulist vahelt läbi ei kukuks, 
asetavad lükandukse toa- ja õuepoolse põrandakõrguse täpselt 
samale joonele.

EASY ACCESS

Saksamaa laborites testitud ja sertifitseeritud piire võimaldab 
kasutada lükanduksi kõrgemate korruste magamistubades ja 
mujal. Piire muudab lükandukse avamise ohutuks vajamata rõdu 
ega toa poolel ruumi pöördavatava ukse avamiseks.

LÜKANDUKSE PIIRE

KÜSI LISA

Soft close on süsteem, mis pakub lükandukse kasutajale lisamugavust pidurdades 
sulguvat või avanevat ust muutes liigutuse sujuvaks. Kõrgetasemelise disainitöö 
tulemusena on Soft Close täielikult peidetud lükandukse sulusesüsteemi nii, et jääb 
silmale märkamatuks pakkudes seejuures suurepärast kasutusmugavust. Soft Close 
aeglustab liugleva ukse raami ning juhib selle lõpp-positsioonile pidurdades hoo ning 
välistab hoolimatust sulgemisest võimalike kahjustusi ukse vahele jäävate näppude või 
lükandukse lengi vigastustele.

SOFT CLOSE
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