
TUOTTEEN KUVAUS  
Tehdasvalmisteinen lasitusjärjestelmä isokokoisille 
elementeille, A98 sopii sekä kattoon että 
julkisivulasituksiin. Itsekantava harjakatto ei tarvitse 
erillistä runkorakennetta, joka toinen elementti voi 
olla avattava ilman ylimääräistä kehystä. Yhdessä 
kapeiden kehysten, integroitujen avattavien elementtien 
ja näkymättömien avauslaitteiden kanssa A98 tuo 
rakennukseen ennenkuulumattoman paljon luonnonvaloa. 

MATERIAALI  
Alumiiniprofiilii on lämpökatkaistu integroidulla PUR 
ytimellä. 

Kaikki materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.

LASITYYPIT
Lasit ovat jalokaasutäytteisiä 3-lasisia eristyslaseja 
varustettuna ”warm edge” välilistalla. 

A98 on saatavana erikoislaseilla varustettuna, riippuen 
kohteen vaatimuksista ja tarpeista. 

U-ARVO 
3-lasinen:

 •  Koko elementille 0,79 W/m²K. 
 •  Eristyslasille 0,5 W/m²K.  

*U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen

VÄRI
A98 väri - anodisoitu alumiini tai pulverimaalattu RAL:n 
väriin. 

ASENNUS
Tehdasvalmisteinen elementti varmistaa tuotteen laadun. 
Asennus nopeutuu ja työturvallisuus paranee, koska 
asennuspaikalla ei työskennellä kehystämättömien lasien 
kanssa.  

Asennus kohteessa alkaa asentamalla harjaprofiili, 
johon elementit ripustetaan, sen jälkeen runkotiiviste ja 
päätylasit. Tämän jälkeen elementtiin kiinnitetään tiiviste 
ja vesikouru. Elementit ripustetaan helposti harjaprofiiliin 
yksitellen. Harjaprofiili on leikattu niin että se sopii 
täydellisesti asennusaukkoon. 

TUULETUS
Joka toinen elementti voi olla avattava tuuletus- ja/
tai savunpoistokäyttöön. Kiinteä elementti on helppo 
muuttaa avattavaksi jälkeenpäin ilman mitään muutoksia 
ainoastaan lisäämällä avauslaitteet. 

A98:ssa tämä ominaisuus on viety vielä pidemmälle; 
avauslaite on integroitu alaprofiiliin. 
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MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET
VITRAL A98 voidaan käyttää julkisivulasitukseen ja 
kattolasitukseen, viisto- ja harjakatton sekä pyramidina, 
mahdollisuuksia ja ideoitaon miltei rajattomasti.

 Profiilin mitat:
• Korkeus: 98 mm
• Leveys: 52 mm

 Elementin mitat: 
• Korkeus: 260-3500 mm
• Leveys: 260-1200 mm
• Elementin pinta-ala: Maksimi 3 m²

      Asennus kaltevuus:
• Viisto rakenne: 15-900  
• Harjaktto: 25-600 (150 jos täysin tuettu)

Elementtikoko riippuu aina kaltevuudesta ja muista 
olosuhteista. Suoritamme aina elementtien mitoitukset 
kuhunkin kohteeseen.

TAKUU
A98 järjestelmällä 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta. 

SERTIFIKAATIT
A98 on CE hyväksytty BS/EN 14351-1 mukaisesti. VITRALin 
tuotteet ovat kokonaan tehdasvalmisteisia ja ISO-
sertifioituja sekä käyvät läpi tiukat tuotannon laatutestit. 
VITRALilla on ISO9001:2008 sertifikaatti. 

TUKI
Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja 
vastaamaan kysymyksiin VITRAL lasituksesta ja sen 
ominaisuuksista.
VITRAL lasitusjärjestelmät ovat poikkeuksellisen 
laadukkaita, tyylikkäitä ja toimintavarmoja. 
Uudessa VITRAL A98:ssa on kestävyys, toimivuus 
ja ulkonäkö yhdistetty moniin muihin ainutlaatuisiin 
ominaisuuksiin, tyylikkyys ja täydellinen toimivuus 
yhdistyvät tässä järjestelmässä.

Yhteyttä VITRAL
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