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LASITUSJÄRJESTELMÄT
AluRoll Oy

RT 38935
331 Talo 2000
431 Talo 90 
X31 julkisivujärjestelmät     SfB
F3 Hoito- ja huoltokoodi

tuotetieto
maaliskuu 2018
korvaa RT X31/431-38571

1 (6)
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Lukkan on rekisteröity tavaramerkki, jonka 
omistaa AluRoll Oy. Lukkan-lasitusjärjestelmät 
koostuvat laadukkaista CE-merkityistä terassi- 
ja parvekelasitustuotteista. 
AluRoll Oy on suomalainen vuonna 1989 pe-
rustettu yritys, jonka päätoimialana on alu-
miinisten lasirakenteiden valmistus. Yrityksen 
tuotteet ovat huoltovapaita Suomessa val-
mistettuja lasitusjärjestelmiä, joista pystytään 
valmistamaan laaja valikoima toistensa kanssa 
yhteensopivia tuoteratkaisuja.

RT tuotetieto
RT CAD/BIM

VTT:n testaamat suoritusarvot 

Liukulasitus Parvekelasitukset 8 mm lasilla Kääntyvä terassilasitus 8 mm lasilla
4 mm lasilla 6 mm lasilla

Tuulenpainetestaus EN 12211,
luokka 3, 1320 Pa 

Turvatestaus 1800 Pa

Pysty- ja vaakasuora pistekuormitus EN 
13115, luokka 3

Iskutesti EN 13049, luokka 1, 200 mm

Tuulenpainetestaus EN 12211,
luokka 3, 1200 Pa

Turvatestaus 1800 Pa

Pysty- ja vaakasuora pistekuormitus EN 
13115, luokka 3

Iskutesti EN 13049, luokka 1, 200 mm

Tuulenpaineen kestävyys

EN 12211, luokka 2 EN 12211, luokka 3

Turvatestaus EN 12210

1200 Pa 1200 Pa

Iskunkestävyys EN 13049

200 mm 200 mm

Liukulasien korkeus 2800 mm (SFS-EN 14351-1 + A1)

Lukkan-lasitusjärjestelmät koostuvat
• Liukulasituksista
• Parvekelasituksista
• Lasikaiteista
• Lasikatoista
• Kääntyvistä terassilasituksista
• Kiinteistä lasituksista
• Alumiiniovista
Lukkan-lasitusjärjestelmät muodostavat tuoteperheen. AluRoll Oy:n valmistamat 
tuotekokonaisuudet soveltuvat erityyppisiin ja räätälöitäviin ratkaisuihin. Tuotteiden 
joustava sovellettavuus tuo merkittäviä kustannussäästöjä pientalo- ja projektikoh-
teissa.
Lukkan-lasitusjärjestelmät ovat CE-merkittyjä. Ne täyttävät suomalaiset rakennus-
tekniset vaatimukset. Lukkan-lasitusjärjestelmille tehdään jatkuvasti tuotetestauksia. 
Niillä varmistetaan laatu, kestävyys ja toimivuus kaikkina vuodenaikoina. Tuotteissa 
käytetyt alumiiniprofiilit ovat pulverimaalattuja. Vakiosävyjen lisäksi asiakkaiden käy-
tettävissä ovat myös muut RAL-värikartan sävyt.
Yrityksen lähtökohtana kestävälle liiketoiminnalle on tarjota kustannustehokkaita ja 
laadukkaita lasitustuotteita muuttuviin olosuhteisiin. Katso Lukkan-lasitusjärjestelmi-
en lähin jälleenmyyjä osoitteesta www.lukkan.fi
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GL-Liukulasitukset
Lukkan-liukulasitukset sopivat erinomaisesti sisä- ja ulkotiloihin. 
Liukulasitus suojaa terassit ja parvekkeet pölyltä, sateelta ja me-
lulta. 

Liukulasituksen rakenne ja kiinnittyminen
Liukulasien vaakaprofiilit liitetään pystyprofiilien sisälle, jolloin liu-
kulasiluukun rakenteesta tulee vahva. Tällä rakenteella saavutetaan 
paras mahdollinen tiiviys tuulenpainetta ja sadetta vastaan. Se 
suojaa myös pölyltä ja melulta. Lukkan-liukulasitus liukuu kevyesti 
ja lähes äänettömästi kaikissa olosuhteissa. 
Liukulasitukset liukuvat alumiinisilla liukukiskoilla, joita on saata-
villa 2- tai 4 raiteisena (korkeus 28 mm). Alakiskossa on kallistus 
ja vedenpoistoreiät. Se voidaan myös upottaa lattiarakenteeseen. 
Järjestelmässä voidaan käyttää myös korkeussäädettävää kiskoa. 
Se on suunniteltu erityisesti hirsitaloihin. Liukulasituksen alakisko 
voidaan toteuttaa 2-raiteisena matalana versiona (korkeus 15 mm). 
Tarpeen vaatiessa lasituksiin on saatavilla lisäkiskoja.
Pyörästöjen laatu, kestävyys ja äänettömyys on tarkoin suunnitel-
tu ja testattu. Liukulasituksessa käytetään neljän tai kuuden mil-
lin turvalasia, joka on aina karkaistua tai laminoitua. Sävylaseja ja 
mahdollisia vaakapuitteita käytettäessä lasituksen ilmettä ja omi-
naisuuksia voidaan muuttaa. 

Termo-Liukulasitukset
Lukkan Termo -liukulasitus on varustettu eristyslasilla. Termo-liu-
kulasitus sopii puolilämpimiin tiloihin. Eristyslasi vähentää mer-
kittävästi lasin huurtumista. Termo-liukulasitus pidentää terassien 
käyttöaikaa eri vuodenaikoina. Se soveltuu myös esimerkiksi viher-
huoneiden lasitusjärjestelmäksi.
Termo-liukulasituksessa käytetään kaksinkertaista eristyslasia, jon-
ka enimmäispaksuus on 21 mm. 
Termo-liukulasituksen liukukiskot toimitetaan 2- tai 3 raiteisina. 
Tarpeen vaatiessa lasituksiin on saatavilla lisäkiskoja.

Liukulasituksen lukitukseen on saatavilla eri vaihtoehtoja

Vetonuppi

Sisäpuoliseen lukitukseen.
Vetonuppi lukitsee liukulasiluu-
kun sivulistaan kiinni huomaa-

mattomasti.

Ovisalpa

Sisäpuoliseen lukitukseen.
Ovisalvalla voidaan pitää kul-

kuovi kokonaan auki ja lukita se 
tarvittaessa sisäpuolelta.

Lukkan sisäpuolinen

Sisäpuoliseen lukitukseen.
Avaimeton sisäpuolinen 

painosalpalukitus on siisti ja 
turvallinen ratkaisu.

Lukkan Abloy

Ulko- ja sisäpuoliseen lukitukseen.
Ulkopuolelta avaimella lukittava 
edullinen Abloy lukko voidaan 

myös sarjoittaa. 
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Lasikaiteet
Kaide tulee rakentaa, jos putoamiskorkeus 
ylittää 500 mm ja putoamisen vaara on ole-
massa. Putoamiskorkeuden ollessa enintään 6 
metriä, kaiteen korkeus täytyy olla 1000 mm ja 
suojaosuuden vähintään 700 mm. Yli kuuden 
metrin putoamiskorkeuksissa kaiteen korkeus 
täytyy olla 1200 mm.

Lukkan LP -kaide
Kaiteen ulkonäkö on selkeä ja yksinkertainen. 
Kaiteen käsijohde on pyöristetty ja erittäin tu-
keva. 
Kaide voidaan kiinnittää taso- ja otsapintaan 
niin, että lasitus on joko sisä- tai ulkopuolella 
pystytolpista. Kaiteessa voidaan käyttää myös 
lasin kiinnitykseen kahta lasipaarretta lasin 
ala- ja yläpinnassa, jolloin lasin ja käsijohteen 
väliin jää vapaa tila.
Lukkan LP -kaide on suunniteltu monikäyttöiseksi kaiteeksi vaativiin maasto-olosuhteisiin. LP-Kaide on testattu lasikaide, jolla on suo-
ritusarvot. Kaidelaseina käytetään tyypillisesti 4+4 tai 5+5 laminoitua lasia. Yksinkertaisen rakenteen ansiosta kaide on nopea ja helppo 
asentaa. Tukevan käsijohteen päälle voidaan asentaa helposti parvekelasitukset tai liukulasitukset. 

Lukkan KL -kaide
Lukkan KL -kaiteella voidaan tehdä moni-ilmeisiä lasikaideratkaisuja. Mahdolliset KL-profiilit käsijohteen alapuolella tai lattiatasossa voi-
vat olla sirompia, jolla voidaan rakentaa erilaisia visuaalisia ratkaisuja. KL-järjestelmän runkoprofiili ja lasituslista voivat olla erivärisiä.
Kaiteen tukeva rakenne perustuu kasauspaloihin, joilla profiilit kiinnitetään toisiinsa. Kasauspalat jäävät täysin järjestelmän sisälle piiloon.
Kaide voidaan asentaa taso- tai otsapintaan. Otsapintaan kiinnitys tapahtuu otsakiinnikkeillä, jotka kiinnitetään kantaviin rakenteisiin. 
Tasopinta-asennus voidaan toteuttaa tolppajaloilla tai sivulistakiinnityksellä. Sivulistakiinnityksellä kaide saadaan asennettua kiinni lat-
tian tasopintaan.
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Lasikattoratkaisut
Lukkan-lasikatto on kestävä ja huoltovapaa 
järjestelmä. Pitkäikäinen lasikatto kestää lumi-
sateet ja myrskytuulet. Lasikatoissa käytetään 
6-10 mm karkaistua tai laminoitua turvalasia. 
Lukkan-kattojärjestelmään voi käyttää myös 
eristelasia. Kattolasit asennetaan säänkestävi-
en tiivisteiden väliin. 
Kattoon on mahdollista tehdä eturäystäät ja 
sivuräystäät. Järjestelmään voidaan liittää tar-
vittavat sadevesikourut ja syöksyt. Lasikaton 
kattokulmat vaihtelevat 5-25 astetta. 
Lasikattoon voidaan integroida muut Lukkan 
-tuotteet, jolloin tila saadaan muutettua lasi-
terassiksi. Lasikatot voidaan toimittaa pulpet-
timallisina tai harjakattomallisina ratkaisuina. 

Lasikatto valmiiksi tehtyyn puiseen katto-
runkoon
Lasikatto voidaan asentaa myös valmiin puu-
rungon päälle käyttämällä valokattolistoja. 
Valokattolistoja käyttäen pergolat ja kuistit 
voidaan kattaa nopeasti ja vaivattomasti. Lasi-
katon käyttöikä on pitkä ja se on huoltovapaa.
Lasi asennetaan kahden valokattolistan väliin, 
jotka ruuvataan kiinni rakenteisiin. Valokatto-
listoissa on tiivistettä varten urat. Näin varmis-
tetaan tiivis ja kestävä katto. Valokattolistalla 
toteutettuun lasikattoon on mahdollista yh-
distää räystäskourut.

Kiinteät lasitukset
Lukkan KL -kiinteä lasitus soveltuu kaikenlai-
seen lasirakentamiseen. Yleisimpiä toteutus-
kohteita ovat ikkunat, kiinteät näköesteet, 
väliseinät ja lasiterassien päätykolmiot. 
Kiinteät lasitukset voidaan toteuttaa usealla 
tavalla esimerkiksi jakamalla lasipinta ruutui-
hin. Lasi voidaan korvata myös rakennelevyllä. 
Lasin kiinnitys profiiliin tapahtuu ruuvittomal-
la lasituslistalla. Kiinnitystekniikan avulla saa-
daan tiivis ja viimeistelty kokonaisuus, johon 
ei tarvita minkäänlaisia kittauksia tai pellityk-
siä. Lasien kiinnitys viimeistellään vakiomalli-
silla kumitiivisteillä. 



AN/Grano Oy/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS 2018   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 38935  tuotetieto  –  5

Kääntyvä terassilasitus 
Kääntyvä terassilasitus on sivuun avautuva 
pystypuitteeton lasitusjärjestelmä, joka liukuu 
ja kääntyy nippuun avattaessa. Järjestelmällä 
lasitetaan aukot, jotka halutaan saada koko-
naan avattua. Kääntyvä terassilasitus muuttaa 
katetun terassin lasiterassiksi. Lasitus on VTT:n 
testaama, ja se on CE-hyväksytty terassilasitus. 

Järjestelmän rakenne
Järjestelmä on suunniteltu tukevarakentei-
seksi käyttöä kestäväksi tuotteeksi. Vahvan 
ja tukevan yläprofiilin ansiosta järjestelmä ei 
vääntyile, ja sen asennus on yksinkertaista. 
Alaprofiilin korkeus 33 mm. Lasitus on va-
rustettu neljällä kuulalaakeroidulla pyörällä. 
Kestovoideltu laakeripyörästö lasilistassa var-
mistaa liikkuvien lasien vakaan toiminnan. 
Ensimmäinen avautuva lasi voidaan toteuttaa 
lukittavalla ovikahvalla.

Toiminta
Kääntyvä terassilasitus on yläkantoinen jär-
jestelmä, jolloin lasituksien paino kohdistuu 
yläprofiiliin. Järjestelmän toimivuutta ei häi-
ritse pienet epäpuhtaudet tai hiekka lattialla. 
Järjestelmän lasina käytetään 8 mm tai 10 
mm:n karkaistua turvalasia. Lasilistat ovat aina 
niitattu ja liimattu. Liimaus varmistaa lasituk-
sen tiiviyden ja lasilistojen liikkumattomuu-
den. Niittaus varmistaa lasituksen todellisen 
kestävyyden ja pitkäikäisyyden muuttuvissa 
olosuhteissa. Lasit toimitetaan aina reuna-
hiottuina. Lasin paksuuden määrittelyssä vai-
kuttaa oleellisesti lasituksen kokonaiskorkeus 
ja ympäristön olosuhteet.
Kääntyvä terassilasitus on moderni lasitus. La-
silistat ovat muotoiltu tyylikkäästi aaltoilevak-
si, ja liittymäkohdat ympäröiviin rakenteisiin 
viimeistellään päätytulpilla ja peiteprofiileilla. 
Kääntyvä terassilasitus on erinomainen tuote-
ratkaisu kohteisiin, joissa halutaan avaruuden-
tuntua.

PROFIILIEN VAKIOSÄVYT
Kaikkien eri profiilien vakiosävyjä ovat:

Valkoinen 
RAL9010 

Tumman har-
maa RAL7024

Tumman ruskea 
RR32

Anodisoitu 
alumiini LV 
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VALMISTUS JA NEUVONTA

AluRoll Oy
Niemenkatu 79
15240 LAHTI
Puhelin 0207 343 450
myynti@aluroll.fi
www.lukkan.fi

MYYNTI JA ASENNUS

www.lukkan.fi

JÄLLEENMYYJÄT

Parvekelasitus
Lukkan Jokke -parvekelasitus on liukuva ja 
sivuun avautuva lasitusjärjestelmä. Järjestel-
mällä voidaan lasittaa parvekkeet ja aukot, 
jotka halutaan saada kokonaan avattua.
Lasitus on VTT:n testaama, ja se on CE-hyväk-
sytty parvekelasitus.

Järjestelmän rakenne
Järjestelmä on puitteeton ja kevyesti liukuva 
tukevarakenteinen lasitus. Lasit liikkuvat ylä-
reunassa olevien vakiomitoitettujen kuula-
laakeroitujen pyörien avulla. Kuulalaakerointi 
takaa äänettömyyden ja hyvän liikkuvuuden 
laseille.
Parvekelasituksen lasilistat ovat aina niitattu 

Aava-Liukulasitukset
Aava-liukulasitus on kehitetty vuonna 2018 moderniksi liuku-
lasitukseksi! Liukulasituksen profiilien muotoilu on moderni. 
Suunnittelun lähtökohdaksi asetettiin tyylikäs ulkonäkö ja käy-
tännöllinen toimivuus. Aavan rakenne on vahva ja se mahdol-
listaa myös erilaisten lasien käytön. Lasitusjärjestelmää voidaan 
käyttää paitsi terassilasituksiin myös sisustus- ja toimistoratkai-
suihin.
Järjestelmän monimuotoisuus korostuu erityisesti, kun tarvi-
taan värillisiä ratkaisuja. Profiileissa on täysin uudentyyppinen 
maalipinta, joka yhdessä värillisten lasien kanssa antaa mahdol-
lisuuden luoda monipuolisia ja näyttäviä lasituksia. Alaliukukis-
ko voidaan upottaa rakenteisiin, näin poistetaan liikuntaesteet. 

ja liimattu. Liimauksella varmistetaan lasituksen tiiviys ja lasilistojen liikkumattomuus lasia vas-
ten. Niittauksella viimeistellään lasituksen kestävyys ja pitkäikäisyys muuttuvissa olosuhteissa.

Toiminta
Lukkan Jokke -parvekelasitus on patentoitu tuote. Lasitusjärjestelmän ylä- ja alaprofiilit ovat 
paksuseinäistä alumiinia, jonka ansiosta tuotteen asennettavuus on hyvä, eikä sen toiminta 
heikkene pitkälläkään aikavälillä. Parvekelasitus soveltuu myös vaativiin kohteisiin, joissa täy-
tyy huomioida rakenteiden hiipumista ja ankaria sääolosuhteita. 
Parvekelasitus avataan kääntämällä ensimmäinen kääntyvä lasi auki, jonka jälkeen muut liu-
kuvat lasit työnnetään sivuun ja avataan nippuun. Ensimmäisessä lasissa on avausnaru, jolla 
lasi saadaan tarvittaessa tuuletusasentoon. Parvekelasitukset toteutetaan käyttämällä 6 mm, 
8 mm tai 10 mm karkaistua lasia työkohteen mukaan. Parvekelasitukset voidaan pulverimaa-
lata RAL-sävyihin. Profiilien vakioväreinä ovat valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024, 
ruskea RR32 ja anodisoitu alumiini LV. 
Parvekelasituksen suunnittelussa on panostettu sen toimintavarmuuteen ja ulkonäköön. Alu-
miiniprofiilien peitteiden ansiosta lasituksesta saadaan viimeistelty kokonaisuus ympäröivien 
rakenteiden kanssa. Parvekelaseissa on kiinnitetty huomiota yksityiskohtiin, jotka ohjaavat 
vettä ulos. Lasien vedenohjaukseen on panostettu muun muassa käyttämällä tulppia ja tiivis-
teitä, joiden ansiosta lasitukseen ei jää merkittäviä vettä päästäviä rakoja. Alumiiniin tehdyt 
työstöt ja asennusreiät viimeistellään kestävillä muoviosilla, jolloin lopputuloksena on siisti ja 
huoltovapaa parvekelasitustuote.

Massa

Vesireikä

79
13

52

46
70

Lukituspala

Lasi

Yläpro�ili

Ylälasilista 6 mm lasille

RST-Niitti

Alapro�ili

Verhouspro�ili

Tiiviste

Muovitulppa

Muovipintainen,
pölysuojattu
RST laakeri

8 mm lasille
10 mm lasille

Ylälasilista 6 mm lasille
8 mm lasille

10 mm lasille

Asennuskulma

Vuoden 2018 
uutuustuote!


