
TUOTTEEN KUVAUS 
VITRAL Panoramic kattolasi päästää noin neljä neliömetriä 
valoa rakennukseen tuoden näin luontoa lähemmäksi. 
(aukon vapaa sisämitta on 1478 mm x 2516 mm). 

Mikään muu tuote ei yhdistä sisä - ja ulkotilat näin 
tehokkaasti. Panoramic on uniikki laatutuote pitkäikäisellä 
ja ajattomalla muotoilulla.

MATERIAALIT
VITRAL Panoramic kattolasi on valmistettu lasista, 
ruostumattomasta teräksestä (AISI 316), muovista, 
puusta, alumiinilistoista ja kumista. RST profiilit takaavat 
erinomaisen vesitiiveyden. Profiilit ovat lämpökatkaistuja 
integroidulla PUR eristeytimellä.

LASITYYPIT
VITRAL Panoramic kattolasijärjestelmän lasitus on 
kaksilasinen argontäytteinen eristyslasi TGI komposiitti 
välilistalla, ulkopuoli karkaistulla lasilla ja sisäpuoli 
karkaistulla Low E lasilla.

Lasit ovat mahdollista valita auringonsuojalasina, 
itsepuhdistuvana, useissa eri sävyissä jne.

U-ARVOT
2-lasinen:

•  U-arvo elementille (standardi kaskilasinen eristyslasi) 
on 1,1 W/m² K.

* U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen.

VÄRI
VITRAL Panoramic:n lasielementti on valmistettu VRS 
profiilista, joka on harjattua ruostumatonta terästä.

TUULETUS
Panoramic järjestelmä muodostuu kolmesta elementistä, 
jotka voidaan avata eri kombinaatiossa jos kaikki avataan 
samanaikaisesti saadaan aikaiseksi esteettömän näköalan 
niin kuin lappeella olisi parveke. Avauskulma voi olla 
60:een asteeseen asti.

Elementit ovat helppo avata koska ne ovat varustettuina 
kaasujousella. Aukko on tarpeeksi iso toimiakseen 
hätäpoistumistienä.

ERITTELY
VITRAL Panoramic on standardi tuote, joka voidaan 
asentaa 30° - 60° kaltevuuteen.

Vapaa sisäaukonmitta:
• Korkeus: 1478 mm

• Leveys: 2516 mm

• Kokonais pinta-ala: 3,75 m²
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TAKUU
Panoramicilla 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta.

SERTIFIKAATIT
VITRAL Panoramic on CE merkitty DS/EN14351-1:n 
mukaisesti, Danish Technical institute EN1873, DS/EN 717-1, 
EN/ISO 10077-1 ja -2, EN673, DS418, EN12207 ja EN1026:n 
mukaan. Panoramic voidaan myös liittää rakennuksen 
palovaroitusjärjestelmään - EN12101-2 VITRAL:lla on 
ISO9001:2008 sertifikaatti.

TUKI
Me olemme aina valmiita vastaamaan kysymyksiin 
VITRAL-lasituksesta ja sen ominaisuuksista. 

Yhteyttä VITRAL

Tuotetiedot | Panoramic
Järjestelmä

RÖSCH OY
 
Itäkatu 1-5 D 210

00930 Helsinki

puh: 010 4233 979
 
GSM: 050 5421206

e-mail: siv@rosch.fi

www.rosch.fi 

VITRAL A/S

Lyfa Parken, 

Måløv Byvej 229

DK-2760 Måløv, Denmark

Tel: +45 4718 0100

info@vitral.dk

www.vitral.dk


