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Design tuo 
elämään luksusta
Lucia-Lasipaviljonki tarjoaa esteettömän näköalan sitä ympäröivään 
puutarhaan tai luontomaisemaan. Lasipaviljonki on myös itsessään tuote, 
joka designillaan ja laadullaan lisää ympäristönsä tyylikkyyttä.
TEKSTI MIRA HALONEN KUVAT SAVON LASITUOTE

Savon Lasituote on valmistanut 
suomalaisten sydämet sulat-
tanutta Lucia-Lasipaviljonkia 
vuodesta 2013 lähtien. Lasipa-

viljongissa ihastuttaa etenkin sen valmius 
ja vapaa sijoitus tontille. Lasipaviljonki 
onkin heti valmis käyttöön, sillä se toi-
mitetaan valmiiksi koottuna ja nostetaan 
haluttuun paikkaan. Asiakkaan tarvitsee 
vain huolehtia perustuksista, jotka nekin 
hoituvat vähällä vaivalla, sillä tuotteessa 
on säätöjalat ja vankka teräsrunko.

Paikalleen asennettuna Lucia-Lasi-
paviljonki tarjoaa oleskelijoille suojan 
sateelta, auringolta, tuulelta, pölyltä sekä 
hyönteisiltä, sillä rakennuksen lattiassa ja 
katossa on hyönteissuojaus. Lisäksi pavil-
jonkiin voidaan asentaa hyönteissuojatut 
liukuovet. Näin käyttäjät voivat nauttia 
rauhassa niin ruokailusta, kahvittelusta 
kuin annoksesta muuta juomaa. 

Asiakas voi valita kirkkaan lasin ja 
vaikka tummanharmaan kattolasin. Kat-
tolasi on 8 mm:n karkaistua turvalasia ja 
liukulasit 4 mm:n karkaistua turvalasia. 
Antisun-sävylasit vähentävät sisään tule-
via lämpösäteitä. Auringon häikäisyä voi 
estää myös lisävarusteena myytävillä rulla-
verhoilla.

Samaan tapaan on valittavissa Lucian 
rungon väri neljästä eri vaihtoehdosta, 
myös lattia voidaan toteuttaa kestopuun 
lisäksi lämpöpuusta tai eri värisistä läm-
pöpuukomposiiteista.

Kauniilla ilmalla tilassa voi seurustella 
kaikki liukulasit avoimina joka suunnalta. 
Liukulasitukselle valmistaja antaa viiden 
vuoden takuun. Aikaisin keväällä ja myö-

hään syksyllä lasit pidetään jo kiinni, ja mu-
kavuutta oleskeluun tuovat lisävarusteina 
saatavat lämmitys ja sähköistys, joka mah-
dollistaa esimerkiksi valaisimen, jääkaapin 
tai äänentoistolaitteen käytön tilassa. 

Lasipaviljonkia saa neljässä koossa; 10, 
13, 16 ja 20 neliömetriä, joista voi valita 
itselle sopivimman tilan vaikka etätyöhön 

Jokainen voi sisustaa modernin ja näyttävän Lucia-Lasipaviljongin omalla tyylillään.

Lasipaviljonki sopii
• meren tai järven rantaan
• metsän syleilyyn
• puutarhan keskelle
• tontin näköalapaikalle.

Smart Lucia on lasipaviljonkia 
suurempi, premium-luokan elämystila, 
joka koostuu lasisista tilaelementeistä. 
Moduuleista voidaan varioida erilaisia 
ratkaisuja esimerkiksi yrityksen edus-
tustilaksi, matkailumajoitusvaihtoeh-
doksi tai yksityishenkilön vapaa-ajan-
asunnoksi – ympärivuotiseen käyttöön. 
Miellyttävä lämpötila syntyy lattialäm-
mityksen ja lämmitettävien lasiseinien 
ja -katon sekä oikean ilmanvaihtorat-
kaisun avulla. Kattolaseihin voidaan 
lisäksi asentaa tunnistimet, jotka 
takaavat revontulien ja tähtien esteet-
tömän tarkkailun myös talvella.
www.luciadesign.fi

Kotimainen design, 
materiaalit ja valmistus 

ovat Avainlipun ja Design 
from Finland -merkin 

ansainnut kombo; 
Lucia-Lasipaviljonki.

Laadukas lasipaviljonki takaa huolettomia 
hetkiä ulkotiloissa vuosiksi eteenpäin.

tai harrastamiseen kuten lukemiseen tai 
joogaan. Lasipaviljongin puhdistaminen 
on helppoa esimerkiksi painepesurilla. 
Kalusteet voivat olla tilassa ympäri vuo-
den, muu mieleinen sisustus kuten lasite-
tulla parvekkeella. Kun tila on kauniiksi 
ja käyttöönsä sopivaksi kalustettu, sen voi 
lukita poissaolon ajaksi.
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