
Puurakenteet mäntyä
Vaihtoehtoisesti Siperian 
lehtikuusta tai tammea
Ulkopuolella alumiiniverhoilu
Sisäpuolella pintakäsitelty puu

Leveys enimmillään 
jopa 10 000 mm
Korkeus enimmillään
2 990 mm
Huom! Kun korkeus on
2 500 mm tai enemmän, 
kuljetuksista sovittava erikseen.

Tuoterakenne
 - Kiinteän osan lämpölasi-
  elementti on kiinnitetty 
  suoraan karmiin.
 - Liukuvan oven ja kiinteän 
  osan valoaukot ovat 
  erikokoisia.

Clear
AlumiiniverhoiltuA 
linjAkkuuttA
Profinin Clear-malliston erityispiirre on alumiiniverhoiltu 
ulkopinta. Clearin runkorakenne ja sisäpinta ovat Profinin 
tuotteiden tapaan pitkäikäistä, tiheäsyistä mäntyä. Etenkin 
kuultokäsiteltynä puupinta antaa tilaan oman esteettisen 
lisänsä. Clearin muotokieli on linjakas ja ajattoman tyylikäs.

Lisävarusteina
 - auringonsuojalasi liiallisen lämpösäteilyn katkaisuun
 - kovapinnoitteinen selektiivilasi vähentämään ulkopuolista
  huurtumista

Karmisyvyys 195,5 mm
Karmipaksuus 65 mm / 54 mm

Kynnyskorkeus 60 mm, 
upotettavissa 45 mm

Muotoiluna terävät reunat
R = 2 mm

Vakioheloituksena
 - sisällä kääntökahva
 - ulkona sormivetolevy

Lasitus 3K
Lasitus määritellään kohteen  
rakennusmääräysten  
mukaiseksi.

Väri- ja heloitusvaihtoehdot sekä muut 
Clear-malliston lisätiedot

www.profin.fi

U-arvo 
(leveys x korkeus)
CE-merkin vaatimusten 
mukainen koko: 
 - 2 000 x 2 180 mm 
  = 0,79 W/m2xK
Muut koot:
 - 3 000 x 2 300 mm 
  = 0,72 W/m2xK
 - 4 000 x 2 600 mm 
  = 0,68 W/m2xK
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lasiliukuseinä
enemmän kuin ovi
Profin-lasiliukuseinä tuo kotiin 
laajoja näkymiä ja erilaista 
viihtyvyyttä: vuodenajan mukaan 
vaihtuvia maisemia sekä valoa ja 
avaruutta. lasiliukuseinä myös 
yhdistää tehokkaalla tavalla sisä- 
ja ulkotilat sekä liukuvan ovensa 
ansiosta monipuolistaa tilankäyttöä 
sisätilassa.

Tiiveydeltään ja lämpöteknisiltä 
ominaisuuksiltaan Profin-lasiliukuseinät 
ovat parempia kuin perinteiset ovet.

Yhtenäinen koti ikkunoita myöten
Lasiliukuseinän rinnalle voi hankkia 
mallistoon kuuluvat kiinteät ikkunat, 
jotka vastaavat lasiliukuseinää niin  
muotoilultaan kuin teknisiltä ominai-
suuksiltaan.

Kotimaisissa käsissä
Suomalainen Profin Oy on lasiliukuseinien, ikkunoiden ja ovien suunnitteluun 
ja valmistukseen erikoistunut yritys. Se on valmistanut lasiliukuseiniä  
yli 20 vuotta, muita tuotteitaan lähes 40 vuotta. Niitä viedään vuosittain  
yli 30 maahan. Profin sijaitsee edelleen juurillaan Koillismaalla, Pudasjärvellä.

Asentamisen vaivattomuutta
Profin toimittaa tuotteensa täysin asen-
nusvalmiina. Toimitus sisältää kaikki 
tarvittavat asennusohjeet ja -tarvikkeet 
sekä tuotteen värin mukaisen huolto- 
käsittelyerän.

Voit tilata Profinilta 
myös kattavat 

asennus- ja 
huoltopalvelut.

p. 08 8153 700
tilaukset@profin.fi
tarjouspyynnot@profin.fi www.profin.fi


