
TUOTTEEN KUVAUS 
Tehdasvalmisteinen lasitusjärjestelmä, joka sopii sekä 
kattoon että julkisvulasitukseen. Itsekantava harjakatto 
ei tarvitse erillistä runkorakennetta, tämä tarkoittaa, että 
joka toinen elementti voi olla avattava ilman ylimääräistä 
alumiinikehystä. U-arvo on hyvä, huoltokustannukset 
pieniä ja samalla siro ulkomuoto päästää paljon valoa 
sisään rakennukseen. Miksi alumiinia? 

Alumiini on kestävä, joustava, tyylikäs ja 
ympäristöystävällinen materiaali. Lämpökatkaistu 
alumiiniprofiili sopii hyvin moniin rakennuskohteisiin. 

MATERIAALI
Korkealaatuinen alumiinikehysrakenne, mahdollistaa 
pitkän käyttöiän eikä menetä ominaisuuksiaan. Kehykset 
ovat lämpökatkaistuja integroidulla PUR ytimellä. Kaikki 
materiaalit ovat kierrätyskelpoisia.  

LASITYYPIT
Lasi on argon- tai kryptontäytteinen kaksi- tai 
kolmelasinen eristyslasi komposiitti välilistalla, Elementin 
ulkolasi on karkaistua ja sisälasi laminoitua turvalasia. 

A74 on saatavana erikoislaseilla riippuen kohteen 
vaatimuksista ja tarpeista.

U-ARVOT 
2-lasinen:

•   U-arvo koko elementille on 1.6 W/m²K.*
•  U-arvo eristyslasille on 1,1 W/m²K. 

3-lasinen:
•  U-arvo koko elementille on 1.0 W/m²K.*
•  U-arvo eristyslasille 0,7 W/m²K. 

*U-arvo lasketaan joka kohteelle erikseen.  

VÄRI
A74 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. 
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MITAT, MAHDOLLISUUDET JA RAJOITUKSET
VITRAL A74 voidaan käyttää julkisivulasitukseen ja 
kattolasitukseen, viisto- ja harjakatton sekä pyramidina, 
mahdollisuuksia ja ideoitaon miltei rajattomasti.

 Profiilin mitat:
•  Korkeus: 74 mm
•  Leveys: 50 mm

 Elementin mitat: 
•  Korkeus: 250-2900 mm
•  Leveys: 250-1200 mm
•  Pinta-ala: Maksimi 2 m²

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

TAKUU
A74 järjestelmällä 5 vuotta. Avauslaitteella 2 vuotta.

SERTIFIKAATIT
A74 on CE merkitty DS/EN14351-1:n mukaisesti. A74 voidaan 
myös liittää rakennuksen savunpoistojärjestelmään, 
EN12101-2. VITRALilla on ISO9001:2008 sertifikaatti. 

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

Lämpökatkaistu alumiini sopii hyvin moniin 
rakennuskohteisiin.
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