Uutuus!

LUCIA- Lasipaviljonki
Suomalaista huippulaatua
Luonto tulee syliisi
Saat lisää viihtyisää oleskelutilaa
Käytettävissä ympäri vuoden
Vaivaton, heti valmis
Toimitus käyttövalmiina, ei
vaadi laajaa perustustyötä
Nostaa kiinteistösi arvoa
www.lasipaviljonki.fi

Nauti ja viihdy:

√ Voit nauttia auringosta ja luonnosta lähes ympäri vuoden
√ Saat viihtyisää lisätilaa
√ Kaunis ja moderni piharakennus nostaa kiinteistösi arvoa

Vaivatonta mukavuutta:

√ Tarjoaa suojan sateelta, tuulelta, liialta auringolta, lumelta, pölyltä sekä hyönteisiltä
√ Helppo pitää puhtaana
√ Kalusteet voivat olla sisällä ympäri vuoden
√ Vankkarakenteinen ja kestävä
√ Turvallinen ja lukittava
√ Huoltovapaa
√ Liukulasit avautuvat joka suunnalta

Helppo hankinta:

√ Heti valmis
√ Toimitetaan käyttövalmiina haluamaasi paikkaan
√ Siirrettävissä tarpeen mukaan
√ Edustaa suomalaista designia ja huippulaatua
√ Ei vaadi laajaa perustustyötä (ei sisälly hintaan)

Räätälöi itsellesi, ideoi vapaasti juuri sinun tarpeisiisi:
√ Liukulasitus pystypuitteilla tai ilman
√ Koko
√ Sähköistys & Lämmitys
√ Valaistus
√ Häikäisysuojat
√ Lukitus vaihtoehdot
√ Lasin sävy
		* pronssi
		* savunharmaa
		* kirkas
√ Profiilien RAL-vakiovärit:
		
* valkea 9010
		
* ruskea 8019
		* harmaa 7024
		
* luonnonväri alumiini / hopea 9005
√ Lattiavaihtoehdot:
		* kestopuu
		* lämpöpuu
		* komposiitti

Valmistamme myös seinän viereen asennettavaa mallia, joka on valmis terassi tai lasiveranta.
Voimme toimittaa LUCIA- Lasipaviljongin myös ponttoonin kanssa haluamaasi paikkaan.

Myynti: Jari Heino
Puh. 040 767 2999
jari.heino@lasipaviljonki.fi

Valmistus ja suunnittelu: Kari-Matti Ruhanen
Puh. 0400 167 851
karimatti.ruhanen@lasipaviljonki.fi

Paviljongin mitat:

- Pieni Lucia 3150 x 3150 mm, korkeus 3250 mm (n. 10 m2)
- Keskikokoinen Lucia 3150 x 4150 mm, korkeus 3250 mm (n. 13 m2)
- Iso Lucia 3150 x 6200 mm, korkeus 3250 mm (n. 20 m2)
- Myös räätälöitynä omiin mittoihin
Paino: n. 1300-3000 kg
Katto: Rakenteet ruostumatonta terästä.
Vankkarakenteinen: kestävä ja tyylikäs
Teräsrunko: pulverimaalattu teräs tai RST
Säätöjalat: helpottavat asennusta
Lasikatto: kestää lumikuormaa kuten normaali omakotitalo
Lasit: Kattolasi 8 mm, liukulasit 4 mm karkaistua turvalasia
Karkaistun lasin pinnankestävyys: moninkertainen normaaliin
lasiin verrattuna.
Turvalasitus: suojaa sateelta, lumelta, melulta ja pölyltä.
Takuu: Myönnämme takuun liukurakenteille viideksi,
muille rakenteille kahdeksi vuodeksi

Katso lisää www.lasipaviljonki.fi
Lucia- Lasipaviljonki myös Facebook & Youtube

