
välja antud september 2013 klaasimissüsteem
kehtib kuni september 2015  
   

ET-3 0306-1211

©
 O

Ü
 E

hi
tu

st
ea

ve
 / 

E
T 

/ 2
01

3.
 In

fo
 õ

ig
su

se
 e

es
t v

as
tu

ta
b 

O
Ü

�
�

��
E

�
��

��
��

�
�

I�
�

O
Ü

 �
�

��
E

�
��

 ��
��

�
�

I�
�

OÜ Malmerk Klaasium tõi 2012. aasta lõpus 
turule CE-sertifitseeritud uue ja parendatud 
rõdu- ja terrassiklaasimissüsteemi. 

• ��laasimissüsteem sobib igat suurust ja 
tüüpi rõdudele ning kõikidele elamutele: 
korter- ja ridamajad, eramud, suvilad.

•  �üsteemi on väga lihtne kasutada ja 
klaasid avanevad sissepoole ning liigu-
vad ka üle nurga. �õpptulemusena saab 
klaasid nagu raamatulehed sissepoole 
seina äärde kokku lükata ja terve rõdu/ter-
rass on tervikuna avatud.

•  ��laaside pesemine on lihtne ja turvaline.
•  Esimese klaasi saab seada kahte tuulu-

tusasendisse.
•  �üsteem on hooldevaba.

Rõdu klaasimisE EElisEd

• muudab rõdu aastaringselt kasutatavaks
•  muudab rõdu ka lastele turvalisemaks
•  tõstab kodu väärtust ja turvalisust
• tõstab kodu soojapidavust
•  vähendab tuppa kostuvat tänavamüra
• kaitseb rõdu vihma, lume, tuule ja prahi 

eest
•  hoiab eemale linnud
•  lisandub juurde kasulikku pinda
•  annab fassaadile luksusliku ilme

OÜ �almerk ��laasiumil on rõdude ja ter-
rasside klaasimise kogemusi ligi 20 aastat. 

Rõdu- Ja TERRassiklaasimissÜsTEEm
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MALMERK KLAASIUM OÜ

TEHNilisEd aNdmEd

��laasi laius Optimaalne 500…700 mm

�va kõrgus   6 mm klaas – kuni 2000 mm
  8 mm klaas – kuni 2500 mm
10 mm klaas – kuni 2800 mm*

��laaside arv Optimaalne 7 tk

��laasi paksus 6, 8 ja 10* mm

��laasi tüüp Ühekordne karastatud klaas: kirgas, toonitud, matistatud

• ��laasimissüsteem koosneb ülemisest ja alumisest juhtprofiilist, 
mis on kinnitatud vastavalt lakke ja piirde külge.

•  Ülaprofiili saab fikseerida kahe erineva paigaldusprofiili abil, mis 
võimaldavad kõrgust reguleerida 20 mm ulatuses.

• �lumiiniumprofiilide pinnakatteks saab valida naturaalse ano-
deeringu* või  pulbervärvi (���-kataloogi alusel).

• ��innitusvahendid on roostevabast terasest ja ülejäänud süsteemi 
konstruktsiooni detailid on tugevdatud ja kulumiskindlast plastist.

• ��laaspaneel koosneb 6, 8 või 10 mm paksusest klaasist ja 
klaasiprofiilidest.

• �lumiiniumprofiilid valmistatakse sulamist �W-6063 T5. Juhtprofiilide 
kõrgus on 50 mm, klaasiprofiilidel 30 mm.

• Ülemise klaasiprofiili külge on kin-
nitatud 4 kuullaagritel rullikut ja 
alumisele profiilile 2 juhikut. Nende 
horisontaalne asetus võimaldab 
klaase liigutada üle mistahes nurga.

• Iga klaas on varustatud käepide-
mega.

• ��laasid on karastatud, lihvitud 
servadega ja saadaval erinevates 
toonides ning siiditrükiga.

• ��laasidevahelise pilu saab sulgeda 
PVC tihendiga, mistõttu suureneb 
süsteemi kaitse väliskeskkonna 
eest.

1 – Ülemine juhtprofiil
2 – �lumine juhtprofiil
3 – Ülemine klaasiprofiil
4 – �lumine klaasiprofiil
5 – ��arastatud klaas
6 – ��uullaagritel rullikud
7 – �lumine juhik
8 – �lalukk / riiv   

Valdeku 132, 11216 Tallinn
Tel:  6 599 247
Faks: 6 599 248

PROFiilidE kiNNiTusVõimalusEd

* pikem tarneaeg

sÜsTEEmi lõiGE

sPETsiFikaTsiOONmaTERJal

  9 – �aste turvalukk
10 – Tuulutusasendi seadja
11 – Juhtkaar
12 – Ülemine avakate
13 – �lumine avakate
14 – ��laasi käepide
15 – Juhtprofiili otsalapp
16 – PVC tihend

Turba 27, 80010 Pärnu
Tel:  6 801 662
Faks: 6 599 248

Tähe 114, 51013 TarTu 
Tel:  7 360 041
Faks: 7 360 042

www.malmerkklaasium.ee

* pikem tarneaeg


