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Clear-malliston erityispiirre on alumiiniverhoiltu ulkopinta.
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Huom! kun korkeus on 2600 mm tai enemmän, on
antaa tilaan oman esteettisen lisänsä. Clearin muotokieli
Korkeus enimmillään 2990 mm
tiheäsyistä
mäntyä. Etenkin
kuljetuksista sovittava erikseen
onpitkäikäistä,
linjakas ja ajattoman
tyylikäs.
Erikoismitoitustarpeissa yhteys Profin Oy:n myyntiin
kuultokäsiteltynä puupinta antaa
Huom! Kun korkeus on 2750 mm tai enemmän, on kuljetuksista
tilaan oman esteettisen
Clearin
Puurakenteet mäntyä, vaihtoehtoisesti tammea
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Karmisyvyys
210 mm
muotoilultaan kuin teknisiltä ominaisuuksiltaan.
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Karmipaksuus 54 mm, kynnys 45
Lasiliukuseinien rinnalle on saatavilla
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lasiliukuseinää
• 2000 x 2180 mm = 0,79 W/m2xK
• niin
Tumma
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U-arvo
(CE-merkin vaatimusten mukainen koko)
• ominaisuuksiltaan.
Valkoinen
(RAL 9010 matta)
• 2000 x 2180 mm = 0,78 W/m²xK
•
3000 x 2300 mm = 0,72 W/m2xK
• Musta
(RAL 9005 matta)
(CE-merkin vaatimusten mukainen koko)
• 4000
2600W/m²xK
mm = 0,68 W/m2xK
Alumiiniverhoilun vakiovärivaihtoehdot
• 3000 x 2300
mm =x 0,71
• Tumma harmaa (RAL 7024 matta)
• Valkoinen (RAL 9010 matta)
• Musta (RAL 9005 matta)

• 4000 x 2600 mm = 0,67 W/m²xK
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Lasitus määritellään kohteen rakennusmääräysten mukaiseksi
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Heloitusvaihtoehdot ja muut Clear-malliston lisätiedot
Heloitusvaihtoehdot ja muut Clear-malliston lisätiedot
www.profin.fi
www.profin.fi
ArchiCAD ja Revit objektit: profin.fi/tuotetuki
ArchiCAD ja Revit objektit: www.profin.fi/suunnittelijat
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ENEMMÄN KUIN LIUKUOVI
KOTIMAISTA OSAAMISTA

PREMIUM-LUOKAN LAATUA

Pohjoissuomalainen Profin on valmistanut
lasiliukuseiniä reilut 20 vuotta. Vuosittain niitä
viedään yli 30 maahan, mm. Japanin ja Venäjän
vaativille markkinoille.

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.

PUUN KESTÄVYYTTÄ
Profin valmistaa tuotteensa hitaasti kasvaneesta
tiheäsyisestä männystä. Vaihtoehtoisena raakaaineena tammi. Puu raaka-aineena tarkoittaa
hyviä rakennusteknisiä arvoja, puhutaanpa sitten
lämmönläpäisystä tai desibeliarvoista.

Profin Oy

Kestävyyden ja pitkän elinkaaren lisäksi Profintuotteet ovat hyvin kauniita sekä teknisesti
toimivia ja helppokäyttöisiä.
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