Full Glass

ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ
MUOTOILUA
Full Glass on Profinin ikkuna- ja lasiliukuseinien uutuusmallisto. Malliston
tuotteiden julkisivu on puhdasta lasia. Moderni, näyttävä ilme syntyy mustasta
valoaukon lasikehyksestä. Full Glass -lasiliukuseinät ja -ikkunat antavat uudenlaisia
arkkitehtoonisia mahdollisuuksia aina pientaloista suuriin julkisiin rakennuksiin.

ENNAKKOLUULOTONTA
TUOTEKEHITYSTÄ
Full Glass -mallistossa yhdistyvät Profinin vankka ikkunateollisuuden
kokemus ja pitkäjänteinen tuotekehitysyhteistyö arkkitehtien ja
teknisten asiantuntijoiden kanssa. Tuoteratkaisu perustuu porrastetun
lämpölasielementin tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Full Glass -malliston lasiliukuseinä

Full Glass -malliston kiinteä ikkuna

TEKNISET HUIPPUOMINAISUUDET

LASILIUKUSEINÄN AVAUTUMISMALLIT

LASILIUKUSEINÄ
Runkorakenne vaihtoehtoisesti
- tiheäsyinen mänty
- Siperian lehtikuusi
- valkotammi
Ulkopuolella lasiverhoilu
Sisäpuolella pintakäsitelty puu
Tuoterakenne
- Kiinteän osan lämpölasielementti
		 on kiinnitetty suoraan karmiin.
- Kiinteän osan valoaukko on liukuvan
		 osan valoaukkoa suurempi.
Selkeä muotoilu: kaikki kulmat
R2-pyöristyksellä

Karmisyvyys 181 mm
Karmipaksuus 54 mm
Alakarmi 45 mm, joka upotettavissa kokonaan
Liukukisko 15 mm
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Lasitus 3K
Lasitus määritellään kohteen
rakennusmääräysten mukaiseksi.
Turvalasitus kohteen käyttötarkoituksen
mukaan.
U-arvo
		 Leveys (mm) x korkeus (mm)
- 2 000 x 2 180 mm = 0,80 W/m²K
		 (CE-merkin vaatimusten mukainen koko)
- 3 000 x 2 300 mm = 0,74 W/m²K
- 4 000 x 2 600 mm = 0,70 W/m²K

KIINTEÄ IKKUNA
Runkorakenne vaihtoehtoisesti
- tiheäsyinen mänty
- Siperian lehtikuusi
- valkotammi
Ulkopuolella lasiverhoilu
Sisäpuolella pintakäsitelty puu
Tuoterakenne
- Kiinteän osan lämpölasielementti
		 on kiinnitetty suoraan karmiin.
Selkeä muotoilu: kaikki kulmat
R2-pyöristyksellä

Karmisyvyys 181 mm
Karmipaksuus 54 mm
Alakarmi 45 mm, joka upotettavissa kokonaan
Lasitus 3K
Lasitus määritellään kohteen
rakennusmääräysten mukaiseksi.
Turvalasitus kohteen käyttötarkoituksen
mukaan.

RAJATONTA
MAAILMANVALLOITUSTA
Uutuusmallisto Full Glass on Profinin ensimmäinen kokolasinen ikkuna- ja lasiliukuseinämallisto. Se on herättänyt
voimakasta kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Kotimainen Profin on suunnitellut ja valmistanut ikkunoita 40 vuotta, lasiliukuseiniä 20 vuotta. Vuosittain niitä
viedään yli 30 maahan, mm. Japanin ja Venäjän vaativille markkinoille. Yrityksen tuotantolaitos sijaitsee edelleen
sen juurilla Koillismaalla, Pudasjärvellä.

Oulun merellisimpään kaupunginosaan Toppilansalmeen
on valmistunut Asunto Oy Oulun Tervahovin Siilot,
jossa osin vanhoihin siilorakennuksiin on rakennettu
upeita uniikkeja asuntoja. Ainutlaatuisessa kohteessa
arjen elämysten toteuttajana on myös Profin, jonka
tuotteet avaavat näkymät aina horisonttiin asti. Kohteen
arkkitehtisuunnittelusta vastaa Archeus Oy.
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