LU C I A-L A S I PAV I L J O N K I ®

TYYLIKÄS
HUVIMAJA

PIHAPIIRIN JALOKIVI

MONIKÄYTTÖINEN
Viihtyisää oleskelutilaa pihapiiriisi. Jokainen seinä on avattava – astu sisään, mistä
haluat ja anna ilman virrata. Säädä haluamasi kulkureitit lukituksella.

RÄÄTÄLÖI
HALUAMAKSESI
Kolme eri kokoa: pieni (10 m2), keskikokoinen (13 m2) ja iso (20 m2). Myös räätälöitynä
haluamillasi mitoilla. Saatavilla erilaisilla

LU C I A-L A S I PAV I L J O N K I ®

AINUTLAATUINEN PIHARAKENNUS
Lucia-Lasipaviljonki® on ylellinen ja kestävä lasipaviljonki, joka kruunaa jokaisen pihan. Se edustaa suomalaista
designia ja korkealuokkaista laatua. Lasista ja teräksestä valmistetussa huvimajassa voit nauttia luonnosta
ympäri vuoden. Juo aamukahvit, lue kirjaa tai syö illallista säästä riippumatta: paviljonki tarjoaa viihtyisän suojan

lisävarusteilla.

KESTÄVÄ SUOJA
Valmistetaan korkealaatuisesti pintakäsitellystä teräksestä ja karkaistusta turvalasista. Helppo huoltaa. Suojaa sateelta,
tuulelta, lumelta ja liialliselta auringonvalolta. Ei melua, pölyä tai hyönteisiä.

niin säältä kuin ympäristön melulta. Se soveltuu muunneltavuutensa ansiosta myös ylelliseksi kesäkeittiöksi.

HELPPO ASENTAA

Monikäyttöisen Lucia-Lasipaviljongin kaikki seinät ovat avattavaa liukulasia. Sisusta paviljonki sellaiseksi

Toimitus käyttövalmiina haluamaasi paik-

kuin haluat. Kalusteita ei tarvitse siirtää säilöön talven ajaksi, sillä turvallisessa ja lukittavassa paviljongissa

kaan. Ei vaadi vankkoja perustustöitä. La-

ne ovat säältä suojassa. Paviljonki on helppo pitää puhtaana, ja se on helppo huoltaa. Kaunis ja moderni

sipaviljongin säätöjalkojen avulla asennus

piharakennus on sijoitus, joka myös nostaa kiinteistösi arvoa.

on helppoa. Siirrettävissä tarpeen mukaan.

®

TEKNISET TIEDOT
M I TAT

Pieni (10 m2): 3150 x 3150 mm, korkeus 3080 mm
Keskikokoinen (13 m2): 3150 x 4150 mm, korkeus 3080 mm
Iso (20 m2): 3150 x 6200 mm, korkeus 3080 mm
Myös räätälöitynä omiin mittoihin

PAINO

1300–3000 kg

K AT T O

Karkaistua turvalasia, paksuus 8 mm. Rakenteet ruostumatonta terästä.
Kestää lumikuorman. Hyönteissuoja. Ilmanvaihdon säätöventtiilit.

TERÄSRUNKO

Pulverimaalattu vankka teräs, ruostumaton teräs.
Kestää erinomaisesti siirrot.

S E I N ÄT

Karkaistua turvalasia, paksuus 4 mm. Lukittava liukulasitus joka seinällä.
Suojaavat melulta, säältä ja pölyltä.

L AT T I A

Kestopuu vakiona, lisävarusteina lämpökäsitelty puu tai lämpöpuukomposiitti.

RAKENNE

Toimitus käyttövalmiina. Kokonaisena siirrettävä. Hyönteissuoja pohjassa
ja katon huuvassa. Säätöjalat, joiden ansiosta käyttöönottoasennus vie
vain noin tunnin.

TA K U U

Liukuovet 5 vuotta. Muut rakenteet 2 vuotta.

L A S I N S ÄV Y

Kirkas / Savunharmaa / Pronssi

TERÄSRUNGON
VÄ R I

Valkoinen RAL 9010
Musta RAL 9005
Harmaa RAL 7024
Hopea RAL 9006

LISÄVA R U S T E E T

Sähköistys, lämmitys, erilaiset lukitusvaihtoehdot ja lattiamateriaalit,
rungon erikoisvärit, hyönteissuojattu liukuovi, häikäisysuojat.

Valmistamme myös seinän viereen asennettavan Lucia-Lasipaviljongin®, joka toimii katseenkääntävänä
terassina tai lasiverantana. Paviljonki on toimitettavissa haluamaasi paikkaan veden päälle asennettavaksi
raskasbetoniponttonin kanssa.

YRITYS
Lucia-Lasipaviljongin® valmistaa Savon Lasituote Oy. Olemme lasien ja lasitusjärjestelmien myyntiin ja asennuksiin erikoistunut lasiliike. Toimintamme ydin on modernissa, kotimaisessa lasityössä. Tutustu myös lasi-igluumme Smart Luciaan – uuden
sukupolven täydellisesti varusteltuun tilaratkaisuun.
www.smartlucia.fi
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