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Tiivin ikkunamallistoon kuuluu myös monipuolinen Kippi-ikkuna. Sivu-alasaranoidussa kippi-ikkunassa on kolme erilais-
ta toimintoa: tuuletus-, avaus- ja kiinniasento. Erona muihin ikkunamalleihin tuuletusasennossa oleva kippi-ikkuna on 
avoin yläreunasta päästäen raikkaan ilman sitä kautta sisään. Helppoa ja vaivatonta asumista edistävä kippi-ikkuna on 
yksipuitteinen avautuva ikkuna, jossa on vain kaksi pestävää lasipintaa!

TAKUUT
• Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoiden 

pisimmät takuut. 5 10

RAKENNE
• Jatkamaton massiivimänty
• Kulmissa erittäin siisti ja kestävä lamelliliitos
• Silikonitiiviste (harmaa)
• Sivukarmin paksuus 36 mm, välikarmi 60 mm
• Karmisyvyys 110, 130, 170 tai 205 mm
• Ikkunapuite jatkamatonta massiivimäntyä
• Puitteen paksuus 88 mm

LASITUS 
• Kolminkertainen eristyslasielementti argon-kaasulla
• Välilista vaalean harmaa tai musta TPS tai Super Spacer

VÄRIT
• Puuosat käsitelty rakennusmateriaalien päästöluokituksien M1 ryhmään 

kuuluvilla pintakäsittelyaineilla 
• Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y, kiiltoaste 20
• Puuosien muut värit: Teknos- tai RAL-värikartastoista
• Kuultosävyt Teknos Woodex -kuultoväreistä
• Alumiiniosat polttomaalattuja, vakiovärit valkoinen RAL 9010, tumman-

harmaa RAL 7024, tummanruskea RR 32 tai musta RAL 9005
• Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

PAINIKKEET
• Hoppe Tokyo tai Mini Tokyo, valkoinen RAL 9010 tai hopea F1

KOOT
• Kippimekanismilla: leveys 450–1600 mm, korkeus 450–2490 mm
• Vain sivusaranoituna: leveys 370–1600 mm, korkeus 370–2490 mm
• Karmin maksimi pinta-ala 9,5 m2

• Puitteen maksimi pinta-ala 2,6 m2

TEKNISET ARVOT
Ominaisuus   
Ilmanpitävyys EN 12207 4
Sateenpitävyys EN 12208 E1200
Lämmöneristävyys U-arvo 0,94-0,66 W/m2K

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.  www.tiivi.fi Myyntipalvelu 0800 184 484

Tyyliltään Tiivin Kippi-ikkuna on siro, kauniin eleetön ja 
moderni. Kippi-ikkunaan käytetty puumateriaali on aina 
laadukasta ja lopputulos tyylikäs. 

LISÄVARUSTEET / VALINNAT 
Lisävarusteilla voi helposti lisätä asumismukavuut-
ta. Ikkunaan on saatavilla
• Vekki-verhot
• Hyönteispuite
• Raitisilmaventtiili
• Lasielementtiin integroitu koristeristikko
• Lapsilukko painikkeeseen
• Auringonsuojalasi 
• Ääneneristyslasi 
• Huurtumaton lasi 
• Turva- ja suojalasit
• Itsepuhdistuva lasi


