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Glasluckan - suomalainen lasi- ja
alumiinrakentamisen ammattilainen.

Suomen Glasluckan Oy - varmin valinta,
kun haluat lasia ja alumiinia
hyödyntävän rakenteen!
Kotimainen perheyritys Suomen Glasluckan Oy on valmistanut lasi-alumiinirakenteita jo vuodesta 1988 alkaen. Tuotteet tehdään kaikilta osin itse ja
asennetaan joko tehtaan tai sen valtuuttaman jälleenmyyjän toimesta.
Siksi Suomen Glasluckan Oy:n tuotteilla on viiden vuoden tekninen takuu.
Varma, turvallinen valinta siis!
Ota yhteyttä: paras ratkaisu syntyy mittatilaustyönä!

Jälleenmyynti:

Suomen Glasluckan Oy
Peuranoronkatu 5, 37630 Valkeakoski | Puh. (03) 588 7385 | myynti@suomenglasluckan.fi | www.suomenglasluckan.fi

Lasi- ja alumiinirakentamisen ammattilainen.

www.suomenglasluckan.fi

• Kotiin
• Kesäasunnolle
• Julkisiin tiloihin
Esimerkkejä tuotevalikoimastamme:

• lasiterassit, terassilasit
• lasikaiteet,
•
•
•
•
•
•

alumiinikaiteet
liukulasitukset ja
liukulasit
parvekelasit ja
parvekelasijärjestelmät
ravintolaterassit ja
nostokaiteet
alumiinirakenteiset
käynti- ja liukuovet
alumiinirakenteiset
tuulikaapit
alumiinirakenteiset
julkisivut ja ikkunat

Kevyt ja kestävä, lasia ja
alumiinia hyödyntävä
rakenne sopii oikein
suunniteltuna ja
toteutettuna niin
koteihin, kesäasunnoille
kuin julkisiin
ympäristöihinkin.

Valitse kevyt ja kestävä
lasi-alumiinirakenne!
Suomen Glasluckan Oy on erikoistunut lasista ja alumiinista rakennettuihin
terasseihin, julkisivurakenteisiin, kaiteisiin ja oviin. Toteutamme kevyet, kauniit
ja kestävät ratkaisut mittatilaustyönä niin yksityisiin kuin julkisiinkin tiloihin.
Laadun takeena ovat parhaat raaka-aineet ja materiaalit, lähes 30 vuoden
kokemus sekä tinkimätön taito tehdä aina vain parasta: kotimaisen
perheyrityksen suurin valtti on olosuhteiden tuntemus sekä kokemuksen
tuoma ammattitaito.

Vain suomalaista työtä
Suomen Glasluckan Oy valmistaa kaikki tuotteensa alusta loppuun itse
Suomessa. Suoritamme asennustyöt avaimet käteen -periaatteella ja annamme
työllemme viiden vuoden teknisen takuun. Toimimme koko Suomen alueella,
tehtaan omat ammattimiehet vastaavat asennuksista Pirkanmaalla ja KantaHämeessä, muualla asiakkaitamme palvelevat koulutetut, korkeaan laatuun
sitoutuneet yhteistyökumppanimme . Tarvittaessa saat meiltä myös
suunnittelupalvelun.
Nostokaidejärjestelmä
tarjoaa kätevän ja nopean
tavan suojata esimerkiksi
ravintolaterassilla istuvia
asiakkaita säätilan yllättäen
muuttuessa. Lue nostokaiteista lisää verkkosivuiltamme:
www.suomenglasluckan.fi

Kotiin, kesäasunnolle,
yritykseen - me toteutamme
Nykyaikainen tuotantotekniikka ja huippuluokan suunnittelu mahdollistavat lasi- ja alumiinirakenteiden käytön lähes missä tahansa. Kun Sinä mietit
lasiterassin rakentamista tai lasin ja alumiinin yhdistämistä vaikkapa ovi- tai
kaiderakenteisiin, ota yhteyttä: Suomen Glasluckan Oy tarjoaa Sinulle
vaihtoehdon, joka vastaa kaikkiin tarpeisiisi!

Lasiterassit
Lasiterassi antaa uutta, ympärivuotista elintilaa. Räätälöimme alumiinirunkoisesta, lasikatollisesta terassista toiveittesi mukaisen ja toteutamme
sen alusta loppuun joko kiinteillä tai liukulaseilla. Kattolasit ja liukulasitukset
voidaan kiinnittää myös jo olemassa olevaan runkoon. Käyttämämme lasi on
aina tietysti turvalasia. Toimitamme samassa paketissa myös haluamasi
lisävarusteet: lämmittimet, auringonsuojaverhot, kaihtimet... Sinun
tehtäväksesi jää vain nauttia uuden tilan suomista mahdollisuuksista!

Glasluckan liukulasitus
Liukulasitus soveltuu käytännössä kaiken kokoisiin ja mallisiin terasseihin.
Laseista voidaan tehdä kahteen suuntaan avautuvia ja esimerkiksi alaosaltaan
näkösuojattuja. Liukulaseihin voidaan asentaa myös lukot. Liukulasitus
soveltuu sekä avo- että katetuille terasseille, katoksiin, sisääntulojen suojaksi
ja moneen muuhun käyttöyhteyteen - lähinnä vain mielikuvitus asettaa
rajoja, teknisesti lasi ja alumiini taipuvat lähes kaikkeen! Käytettävä lasi on
aina turvalasia. Näyttävä, kohteen muotoja kunnioittava terassi liukulasituksella istuu niin yksityiseen kotiin, kesäasunnolle kuin yrityksen
pihapiiriinkin. Esimerkiksi ravintoloille lasitetut terassit tuovat lisää asiakaspaikkoja, ympärivuotisuutta ja jopa myyntiä.

Kaiteet, ovet ja muut rakenteet
Lasiterassien, lasikaiteiden ja lasista rakennettujen
julkisivujen ohella tuotevalikoimaamme kuuluvat
alumiinikaiteet, alumiiniovet sekä erilaiset
alumiinirakenteet. Tuotteet valmistetaan omalla
tehtaallamme mittatilaustyönä ja
asiakkaan kanssa sovittuja
aikatauluja täsmällisesti
noudattaen.

