
Lasiterassi on luotu mukavia hetkiä varten. Suojassa sateelta ja tuulelta on hauska vaikkapa

istua iltaa hyvässä seurassa tai nauttia muuten viihtyisästä lisätilasta. Lisälämmittimien avulla

voit käyttää terassiasi vaikkapa ympäri vuoden. Istuta viherpuutarha, rakenna kesäkeittiö tai

maalaa tauluja uudessa valoisassa ateljeessasi. Täällä voit antaa lasten ja lemmikkien telmiä

turvallisesti, eikä kukaan sotke terassiasi poissaollessasi.

Lasiterassin hankinta on nyt helppoa. Tutustu korkealaatuiseen, kotimaiseen NIKA-Terassilasituk-

seen ja ota meihin yhteyttä. Saat tietoa toteutuksesta ja tarjouksen omasta lasitusratkaisustasi.

tuo mukavia hetkiä ympäri vuoden



Helppokäyttöinen ja yksilöllinen
NIKA-Terassilasitus on kotimainen, pystypuitteeton lasi-
tusjärjestelmä, joka sopii terasseille, tilanjakajaksi ja
kerrostalojen parvekkeille.

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

Turvallinen ja kestävä
Lasitus on aina karkaistua turvalasia, joka täyt-
tää EU- direktiiviä koskevat CE-vaatimukset. NIKA-
Terassilasituksella on tehty VTT:llä tuulenpaineen-,
pistekuorman- ja iskunkestävyystestit, jotka tuote on
läpäissyt 8 mm:n lasilla. Alumiiniprofiilit, liuku- ja oh-
jausmekanismit on valmistettu säänkestävästä materi-
aalista. Alaprofiili on anodisoitu. NIKA-Terassilasituksel-
la on 5 vuoden takuu ja asennuksella 2 vuoden takuu.
Lasipaksuus on 8 tai 10 mm. Lasituksen lukitus on lap-
siturvallinen.

Tyylikäs ja käytännöllinen
NIKA-Terassilasitus ei juuri muuta talon arkkitehto-
nista ilmettä pystypuitteettomuutensa ansiosta. La-
situsta kantava liukuprofiili on vain 25 mm korkea ja
siinä on kompastumista estävä luiska. Lasitus suojaa
rakenteita kosteudelta, lumelta ja pölyltä ja vähentää
merkittävästi saneeraus- ja huoltotoimenpiteitä pitkäl-
lä tähtäimellä. Tuotteet valmistetaan aina yksilöllisesti
mittatilaustyönä ja toimitetaan valmiiksi asennettuna.
Tuotteeseen on saatavana lisävarusteena Abloy-lukko-
pesä, johon voi sarjoittaa oma Abloy-avaimen.

Eristää ääntä ja säästää myös energiaa
Suljettuna vakiotiivistetty NIKA-Terassilasitus vähentää
miellyttävästi melua. Uusimpien tutkimusten mukaan
lasituksella voidaan säästää myös energiaa. Kysy aihees-
ta tarkemmin myyntipalvelustamme. Lasielementtien
korkeus on enimmillään 3000 mm ja leveys 800 mm.
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