
TUOTTEEN KUVAUS 
VITRAL GTS on tehdasvalmisteinen lasitusjärjestelmä, 
joka sopii sekä kattoon että julkisivulasitukseen. 
F58 ja F80 ovat eristyslasielementtejä ja G80 on 
yksilasinen elementti. Harjakatto on itsekantava ja joka 
toinen elementti voi olla avattava ilman ylimääräistä 
kehystä. GTS on pitkäikäinen suhteellisen huoltovapaa 
lasitusjärjestelmä puolilämpimiin ja kylmiin tiloihin

MATERIAALI
Alumiiniprofiilit ovat ilman lämpökatkoa ja täysin 
kierrätyskelpoisisa. 

LASITYYPIT
Lasi on joko 2K-eristyslasi tai 1K-lasi. 

GTS on saatavana erikoislaseilla riippuen kohteen 
vaatimuksista ja tarpeista.

VÄRI
GTS järjestelmän profiili on anodisoitu tai polttomaalattu 
RAL:n väriin.

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

TUULETUS
Avattava elementti on integroitu ikkunanauhaan ilman 
apukarmia, jopa 50% ikkunoista voidaan avata tuuletus 
– ja/tai savunpoistokäyttöön. Kiinteä elementti voidaan 
myöhemmin helposti muuttaa avattaviksi ilman mitään 
lisätöitä ainoastaan lisäämällä avauslaitteet. GTS:n hento, 
kevyt ja hyvännäköinen sivuprofiili on ainoastaan 38-40 
mm. Kapea sauma mahdollistaa valon sisäänpääsyn 
melkein estettä.

MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET 
VITRAL GTS voidaan käyttää julkisivulasitukseen ja 
kattolasitukseen, viisto- ja harjakatton sekä pyramidina, 
mahdollisuuksia ja ideoitaon miltei rajattomasti. GTS sopii 
erityisesti viherhuoneisiin, terasseille, luhtikäytäviin ja 
katoksiin.

Järjestelmä

Tuotetiedot  | GTS (F58, F80 and G80)

Profiilin mitat:       F58             F80 ja G80 
                             Korkeus: 58 mm              80 mm 
                             Leveys:  38 mm               40 mm

Elementin mitat:  F58             F80 ja G80 
                     Korkeus: 250-2000 mm       250-2900 mm
                     Leveys:  250-1200 mm         250-1200 mm
                     Pinta-ala: 2 m²                         2,5 m²

Elementin mitta riippuu aina kaltevuudesta ja muista 
olosuhteista kohteessa. Suoritamme aina elementtien 
mitoitukset kuhunkin kohteeseen.



MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET  

Asennus kaltevuus:
• Viisto rakenne: 15-900
• Harjakatto: 25-600 (150 jos täysin tuettu)
• Reunimmaiset elementit eivät voi olla avattavia
• Kaksi avattavaa elementtiä eivät voi olla vierekkäin

TAKUU
GTS järjestelmällä 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta. 

TUKI
Olemme aina valmiita auttamaan suunnittelussa ja 
vastaamaan kysymyksiin VITRAL lasituksesta ja sen 
ominaisuuksista.

GTS on korkealaatuinen alumiinijärjestelmä, joka on 
pitkäikäinen eikä muuta muotoaan.
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