
Lasitettu parveke antaa kotiin mukavasti lisätilaa. Nauti parvekkeestasi ja sieltä avautuvista
näkymistä. Lasi suojaa tuulelta, sateelta ja lumelta. Siistillä parvekkeella on mukava viettää
aikaa. Lasitus pitää myös turhat äänet loitolla, sillä liikennemelu laskee miellyttävästi. Par-
vekkeesi herää uuteen elämään, josta sinä pääset nauttimaan.

Olisiko sinun parvekkeellasi jo lasituksen aika? Korkealaatuinen ja kotimainen NIKA-Parve-
kelasitus on oikea valinta. Tutustu siihen ja ota meihin yhteyttä. Saat lisää tietoa toteutuk-
sesta ja tarjouksen omasta lasitusratkaisustasi.

tuo lisää mukavuutta asumiseen



Helppokäyttöinen, turvallinen ja kestävä
NIKA-Parvekelasitus on kotimainen, pystypuitteeton
lasitusjärjestelmä, joka sopii mainiosti sekä uudis- että
peruskorjauskohteisiin.

Helppo avata kokonaan, sulkea ja pestä
Avattaessa ja suljettaessa lasitus liukuu kevyesti ylä-
reunan liukukiskon ja alareunan ohjauskiskon varassa.
Lasit avataan yksitellen parvekkeen sivuseinille, jolloin
aukko saadaan kokonaan vapaaksi ja lasit voidaan hel-
posti pestä myös ulkopinnoilta.

Turvallinen ja kestävä
Lasitus on aina karkaistua turvalasia, joka täyttää sak-
salaiset DIN-vaatimukset sekä EU-direktiiviä koskevat
CE-vaatimukset. NIKA-Parvekelasituksella on tehty
VTT:llä tuulenpaineen-, pistekuorman- ja iskun-kestä-
vyystestit, jotka tuote on läpäissyt sekä 6 mm ja 8 mm
laseilla. Alumiiniprofiilit, liuku- ja ohjausmekanismit on
valmistettu säänkestävästä materiaalista. NIKA-Parve-
kelasituksella on 5 vuoden takuu ja asennuksella 2 vuo-
den takuu. Lasivaihtoehdot ovat 6 mm, 8 mm ja 10 mm.
Lasituksen lukitus on on lapsiturvallinen.

Yksilöllinen ilme
NIKA-Parvekelasitus sopii myös monikulmaisille par-
vekkeille, koska laseja voidaan liu´uttaa kulmien yli
rakenteiden salliessa. Lasitus antaa myös mahdolli-
suuden yksilöllisiin kokonaisratkaisuihin, lisäten koh-
teen julkisivun monipuolisuutta ja arvoa. Se suojaa ra-
kenteita kosteudelta, lumelta ja pölyltä sekä vähentää
merkittävästi saneeraus- ja huoltotoimenpiteitä pitkäl-
lä tähtäimellä. Tuotteet valmistetaan aina yksilöllisesti
mittatilaustyönä ja toimitetaan valmiiksi asennettuna.

Eristää ääntä ja säästää myös energiaa
Suljettuna vakiotiivistetty NIKA-Parvekelasitus vä-
hentää miellyttävästi melua. Uusimpien tutkimusten
mukaan parvekkeiden lasituksella voidaan säästää ker-
rostaloasunnoissa myös energiaa. Kysy aiheesta tar-
kemmin myyntipalvelustamme.
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