
Yksilöllinen Vision lasiterassi
Suunnitellaan ja valmistetaan aina mittatilaustyönä tilan, tarpeen ja mieltymysten mukaan. Jo erilaiset runkorakenteet, alu-
miini, puu tai teräs, luovat halutun ulkoasun. Profiilirakenteisiin on valittavissa useita värisävyjä. Lasit ovat useimmiten kirkkai-
ta, mutta voidaan käyttää myös tummennettuja tai opaalikalvolla varustettuja laseja yksityisyyden suojaamiseksi tai vaikkapa 
vain ulkonäön vuoksi. Kirkkaiden seinälasien alaosa voidaan myös tyylikkäästi tummentaa estämään liiallista terassin lämpe-
nemistä. Erilaiset verhot ja kaihtimet ovat tyylikkäitä sisustuselementtejä ja suojaavat tarvittaessa liialta valolta ja lämmöltä.

Lasiterassin hankkineilta on usein saatu palautetta, että siitä on tullut kodin suosituin huone!
Lasiterassi nostaa talon arvoa ja tekee siitä myyntitilanteessa positiivisesti erottuvan kohteen.

Millainen olisi sinun Vision terassisi?

MYYNTI –  SUUNNITTELU – VALMISTUS – ASENNUS

ARTE-Team Oy
Kårkullantie 2  •  21610 KIRJALA  •  040 8252 533 
www.visionlasiterassit.fi • myynti@visionlasiterassit.fi

JÄLLEENMYYJÄ:

lasiterassit 



Rakenne
- profiilirakenne polttojauhemaalattua alumiinia
- liukuvana ja kiinteänä
- harjatiivisteet liukulasitusten saumoissa
- ulkotiloissa alalaakeroitu rakenne
- lasitusjärjestelmällä takuu 6 vuotta
- asennustyön takuu 2 vuotta

Mitat
Toimitetaan aina mittatilaustyönä. Suositeltava maksimi lamellikoko on 1500 x 3000 mm.

Lukitus
Lukitussalpa (1 kpl/ sarja) on sisäpuolella. Myös avainlukon asennus on mahdollista.

Värit
Profiilirakenteen vakiosävyt ovat valkoinen, tummanharmaa ja ruskea. Tilauksesta 
käytettävissä on kaikki RAL-värikartan värit.

Lasitusvaihtoehdot
Karkaistu ja laminoitu turvalasi, selektiivilasi, pinnoitetut levyt ym. Lasipaksuudet 4-6 
mm. Huurtumisen minimoimiseksi suosittelemme käyttämään selektiivilasia.

Perustus
Vision-terassilasi vaatii aina routimattoman perustuksen. Kaikki perustusvaihtoehdot 
ovat mahdollisia. Helppotöisin on kairattava kierrepaaluperustus kestopuujuoksuin. 
Pinnaksi suosittelemme komposiittilaudoitusta.

Runkovaihtoehdot
Runkorakenteeksi soveltuu puu-, alumiini- tai teräsrunko. Suosittelemme käytettäväksi 
polttojauhemaalattua alumiinirunkoa, koska se on hinta-laatusuhteeltaan edullinen ja 
huoleton käytössä.

Kattomateriaalit
Karkaistu tai laminoitu lasi sekä kennomateriaalit.

Rakennuslupa-asiat
Lasihuoneen rakentaminen vaatii yleensä toimenpideluvan tai rakennusluvan. Avautu-
vien osien tulisi olla vähintään 50 % seinien pinta-alasta, jotta lasiterassia ei laskettaisi 
rakennuspinta-alaa lisääväksi (kiinteistöverotus ym). Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

Mittaus
Tilattaessa tulee ilmoittaa lasitettavan aukon mitta ahtaimmasta kohdasta. Suositte-
lemme mittavastuun jättämistä myyjäliikkeelle. Tehdas ei vastaa asiakkaan antamista 
mitoista.

Asennus
Vision lasiterassi on helppo asentaa itsekin tehtaan asennusohjeiden mukaisesti. 
Suosittelemme kuitenkin asennuksen jättämistä tehtaan valtuuttaman asennusliikkeen 
huoleksi, jolloin kokonaisvastuu työn onnistumisesta jää myyjäliikkeelle.

Turvallisuus
Vision lasiterassin lasit ovat aina hyväksyttyjä turvalaseja. 

Kotimainen
vaativiin ilmasto-olosuhteisiin suunniteltu, kes-

tävä ja laadukas lasiterassijärjestelmä – ilman 
mittarajoituksia!

Lasiterassit

Viherhuoneet
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Parvekkeet
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