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Miksi valita Lukkan  
terassilasitus?
Huippulaatuiset tuotteet yli  
30 vuoden kokemuksella
Lukkanin tekemistä ajaa halu tehdä asiat vielä vähän  
paremmin, ja tämä näkyy nykyisten tuotteittemme  
tinkimättömässä laadussa. Suomessa suunniteltu ja  
valmistettu Lukkan-terassilasitus on käytännöllinen,  
kestävä ja turvallinen ratkaisu. 

Räätälöitävissä tarpeidesi mukaan
Valmistamme mittatilaustyönä ja kustannustehokkaasti  
sellaisetkin terassit, joita moni muu ei pysty tai halua tehdä.  
Tehtaamme tuotantoprosessi on erittäin joustava ja  
jälleenmyyjillämme asentavat luotettavasti ja rautaisella  
ammattitaidolla monimutkaisetkin kohteet. 

Kotimaista osaamista alusta loppuun
Lukkanin komponentit ja materiaalit ostetaan lähes  
yksinomaan kotimaisilta alihankkijoilta ja tuotantotilamme  
sijaitsevat Lahden Mukkulassa. 

Paremman asumisen puolesta

Lukkanin tekemistä on alusta alkaen ajanut halu tehdä 
asiat vielä vähän paremmin, ja tämä näkyy nykyisten 
tuotteittemme tinkimättömässä laadussa. Niiden  
yksityiskohtia on hiottu lukemattomia kertoja, ja nykyi-
sellään ne ovatkin nerokkaan yksinkertaisia, kestäviä 
ja samalla luotettavia. Yrityksemme asenne ei ole 
muuttunut mihinkään vuosikymmenien saatossa, vaan 

tekemistämme ohjaa edelleen sama kunnianhimoinen 
suhtautuminen tekemiseen ja uusien toimivien  
ratkaisujen kehittäminen, joka aikoinaan polkaisi  
toimintamme käyntiin. 

Tuotteemme on suunniteltu Suomessa ja niitä jälleen-
myydään ja asennetaan koko maan kattavalla alueella, 
Hankosta aina Nuorgamiin asti. Valitsemalla Lukkanin 
tuotteet et tue ainoastaan kotimaista osaamista ja  
tekemistä, vaan myös suoraan oman kylän pien- 
yrityksiä, jotka usein myyvät ja asentavat tuotteemme, 
ja joista monet ovat kulkeneet meidän matkassamme 
aina yrityksemme alkuajoista asti.

Pitkäjänteisesti, tinkimättömästi ja  
hyvässä hengessä – Lukkanilta 
saat huoltovapaata laatua vuosi-
kymmeniksi.



La si te ras si- 
 ko ko nai suus

Kotisi kruunaa  
Lukkanin terassi

Lukkanin lasikatto on tiivis ja viimeistelty tuote, 
joka kestää suuretkin lumikuormat. Lasikatoissa  
käytetään 6-10 mm karkaistua tai laminoitua 
turvalasia. Lasikatot voidaan toteuttaa pulpetti- ja 
harjakattomallisina. Suositeltu Lukkanin lasikaton 
kattokulma vaihtelee 5-25 asteen välillä. Lasikatto 
asennetaan tukevan alumiinista rakennetun  
terassirungon päälle. Lasikatto voidaan asentaa 
myös valmiin puurungon päälle käyttämällä  
Lukkanin valokattolistoja.

Lasikattoon ja terassirunkoon voidaan liittää  
helposti myös muut Lukkan -tuotteet, kuten liuku-
lasit tai puitteettomat terassilasit, jolloin terassin 
saa täysin katettua. Halutessanne osan terassin 
lasituksista voi toteuttaa myös kiinteillä Lukkan KL 
-lasituksilla,  joilla voidaan toteuttaa joustavasti 
myös monimutkaisempia rakenteita. Lukkan  
-terassien yksi vahvuuksista onkin niiden moni-
puolisuus ja muunneltavuus.

Lukkanin lasiterassikokonaisuuteen  
kuuluvat lasikatto, alumiinirunko ja  
terassin liukuovet tai kääntyvät  
terassilasit. Halutessasi osa  
lasituksista voi olla myös kiinteitä.

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa  
pidempi toimitusaika.

Lasivaihtoehdot  
Joustavasti asiakkaan valinnan  
mukaan eri värejä (esim. kirkas,  
harmaa, opaali, maito) ja paksuuksia 
(4mm – 10mm) karkaistua turvalasia 

Lukitusvaihtoehdot  
Sisäpuolinen lukko ja Lukkan Abloy  
sekä ovisalpa ja vetonuppi sekä Lukkan 
patiolukitus

Sertifikaatit / merkit  
CE-merkki, Avainlippu-merkki

Testattua turvallisuutta  
• Katon lumikuorman kesto 240 kg/m2
• Tuulenpaineen kestävyys:  
 EN 12211: luokka 2 (4 mm lasi) ja  
 luokka 3 (6 mm lasi)
• Turvatestaus EN 12210: 1200 Pa
• Iskunkestävyys EN 12049: 200 mm

Valkoinen  
(RAL-9010)

Mattamusta 
(RAL-9005)

Harmaa 
(RAL-7024)

Anodisoitu  
alumiini 

Kotimaassa suunniteltu ja  
valmistettu Lukkanin lasitus 
on suunniteltu kestämään 
pohjolan vaihtelevat kesät 
ja kylmät talvet. Asennukset 
onnistuvat kaikkina vuoden-
aikoina.



Liukulasitus

Lukkan Aava on moderni ja tyylikäs ratkaisu. Aava 
-liukulasituksen profiilien muotoilu on aaltomainen ja 
pyöristetty. Profiilit ovat hyvin vahvoja, jolloin yksit-
täiset liukulasiluukut voivat olla suuria, mikä parantaa 
näkymän esteettömyyttä. Järjestelmän kumitiivisteet 
jäävät täysin alumiiniprofiilien sisälle. Profiileissa on 
täysin uudentyyppinen struktuurimaalipinta, joka  
suojaa hyvin naarmuuntumiselta.

Lukkan GL on Lukkanin ensimmäinen liukulasituote.  
Se on tyylikkään funktionaalinen ja toimintavarma  
liukulasi, jonka suosio on kestänyt vuosikymmeniä.

Lukkan Termo  on varustettu kaksinkertaisella eristys-
lasilla. Tyypillisimpiä käyttökohteita järjestelmälle ovat 
viherhuoneet ja puolilämpöiset tilat. Lukkan Termo 
-liukulasitus pidentää terassin vuotuista käyttöaikaa 
entisestään.

Liukulaseissa käytettävä lasi on karkaistua turvalasia, 
joka vaatii rikkoutuakseen kovan iskun ja rikkoutues-
saan hajoaa pieniksi tylppäreunaisiksi muruiksi, jotka 
eivät aiheuta vakavaa loukkaantumisriskiä. Liukulasit 
ovat saaneet CE-merkin. VTT on testannut Lukkanin 
kaikkien liukulasimallien tuulenpaineen ja iskunkes-
tävyyden. Liukulasituksien lukitukseen on saatavilla 
monia eri vaihtoehtoja. Lukkanin lukitusjärjestelmät 
ovat tyylikkään viimeisteltyjä. 

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa  
pidempi toimitusaika.

Lasivaihtoehdot  
Joustavasti asiakkaan valinnan  
mukaan eri värejä (esim. kirkas, harmaa, 
opaali) ja paksuuksia (4mm – 8mm) 
karkaistua turvalasia

Lukitusvaihtoehdot  
Sisäpuolinen lukko ja Lukkan Abloy  
sekä ovisalpa ja vetonuppi.

Sertifikaatit / merkit  
CE-merkki, Avainlippu-merkki

Testattua turvallisuutta  
• Tuulenpaineen kestävyys:  
 EN 12211: luokka 2 (4 mm lasi) ja  
 luokka 3 (6 mm lasi)
• Turvatestaus EN 12210: 1200 Pa
• Iskunkestävyys EN 12049: 200 mm

Pystypuitteelliset liukuvat terassilasit 
antavat erinomaisen suojan sääolo- 
suhteita, likaa ja melua vastaan.  
Valmistamme kolmea eri pysty- 
puitteellista liukulasia.

Valkoinen  
(RAL-9010)

Mattamusta 
(RAL-9005)

Harmaa 
(RAL-7024)

Anodisoitu  
alumiini 

Sinun kotisi  
näköalapaikalla

Laajenna perheesi olohuonetta ja nauti  
oman pihasi tunnelmasta Lukkanin  
lasiterassilla jokaisena vuodenaikana.

Lukkan Aava Lukkan GL Lukkan Termo



Puitteettomat  
kääntyvät  
terassilasit

Puitteeton terassilasitus on kääntyvä sivuun avautuva  
lasitusjärjestelmä, joka liukuu ja taittuu nippuun avattaessa.  
Järjestelmällä lasitetaan aukot, jotka halutaan saada 
kokonaan avattua. Puitteeton lasitus on siro ja miltei 
huomaamaton.

Lukkanin puitteettoman terassilasituksen lasilistat ovat  
muotoiltu tyylikkäästi aaltoilevaksi, ja liittymäkohdat  
ympäröiviin rakenteisiin viimeistellään päätytulpilla ja peite- 
profiileilla. Järjestelmä on tukevarakenteinen, turvallinen  
ja käyttöä kestävä. Järjestelmän lasina käytetään 8 mm  
tai 10 mm karkaistua turvalasia. Karkaistu turvalasi on erit-
täin vahvaa, ja se vaatii voimakkaan iskun rikkoutuakseen. 
Mikäli lasitus jostain syystä rikkoontuu, hajoaa se  
kauttaaltaan pieniksi siruiksi, jolloin se ei aiheuta vakavia 
loukkaantumisia.

Puitteeton terassilasitus on saanut CE-merkin. VTT on 
testannut Lukkanin puitteettoman terassilasituksen tuulen- 
paineen, pistekuormituksen ja iskunkestävyyden.

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa  
pidempi toimitusaika.

Lasivaihtoehdot  
Joustavasti asiakkaan valinnan mukaan 
eri värejä (esim. kirkas, harmaa, opaali) 
ja paksuuksia (8mm – 10mm) karkaistua 
turvalasia

Lukitusvaihtoehdot  
Saatavana Lukkan-patiolukitus

Sertifikaatit / merkit  
CE-merkki, Avainlippu-merkki

Testattua turvallisuutta  
• EN 12211: luokka 3
• Pysty- ja vaakasuora pistekuormitus:  
 EN 13115, luokka 3
• Iskunkestävyys: EN 13049,  
 luokka 1: 200 mm

Puitteettomat kääntyvät terassilasit  
ovat oikea valinta, jos haluatte  
terassillenne avaruuden tuntua ja  
esteettömän näköalan.

Valkoinen  
(RAL-9010)

Mattamusta 
(RAL-9005)

Harmaa 
(RAL-7024)

Lukkan Abloy
Ulko- ja sisäpuoliseen luki-
tukseen. Ulkopuolelta avai-
mella lukittava Abloy-lukko 
voidaan myös sarjoittaa.

Lukkan sisäpuolinen
Sisäpuoliseen lukitukseen. 
Avaimeton sisäpuolinen 
painasalpalukitus on siisti ja 
turvallinen ratkaisu.

Ovisalpa
Sisäpuoliseen lukitukseen. 
Ovisalvalla voidaan pitää kul-
kuovi kokonaan auki ja lukita 
se tarvittaessa sisäpuolelta.

Lukitus- 
järjestelmät

Lukkanin sisäpuolisella lukituksella liukulasitukset 
saadaan tarvittaessa molemmista päistä lukittua 
helposti ja nopeasti. Liukulasituksemme voidaan 
varustaa myös Abloy-lukolla, joka voidaan tarvit-
taessa sarjoittaa avautumaan samalla avaimella kuin 
kotinne muutkin ulko-ovet. Abloy-lukitus sisältää 
automaattisesti Lukkan sisäpuolisen lukituksen.

Muita Lukkanin lukitusvaihtoehtoja ovat vetonuppi, 
jolla lasitus saadaan nopeasti lukittua sisäpuolelta, 
sekä ovisalpa.

Lukitusratkaisumme ovat korkea-
laatuisia. Lukkanin Abloy-lukitus on 
patentoitu tuote. Lukkanin terassista 
voit nauttia turvallisin mielin.

Anodisoitu  
alumiini 



Kaiteet Ovet

Kaiteita voidaan käyttää terassilla, rappusissa, parveke- 
lasitusten kaiteina, tai pelkästään visuaalisena  
ratkaisuna. Kaide tulee rakentaa, jos putoamiskorkeus 
tasanteelta, esim terassilta, ylittää 50 cm ja putoamisen 
vaara on olemassa. Kaiteen minimikorkeus määräytyy 
putoamiskorkeuden mukaan.

Lukkan LP-kaide on hyvin monikäyttöinen kaide. Sen 
ulkonäkö on selkeä ja yksinkertainen. Kaide koostuu 
vain muutamasta komponentista ja on helposti muun-
neltava.  Kaiteen ulkonäköä voi muunnella esim. siten, 
että käsijohteen ja lasin väliin jää aukko tai lasitus alkaa 
suoraan käsijohteesta. Kaiteeseen on lisäksi valittavis-
sa monipuolisesti eri lasivaihtoehtoja ja kaideprofiilien 
värejä. Kaide voidaan kiinnittää joko taso- tai otsapin-
taan. Pyöristetty kaiteen käsijohde runkotolppien päällä 
on erittäin tukeva. Sen päälle voidaan asentaa helposti 
myös liukulasitukset tai parvekelasitukset.

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa  
pidempi toimitusaika.

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa  
pidempi toimitusaika.

Lasivaihtoehdot  
Joustavasti asiakkaan valinnan mukaan 
eri värejä (esim. kirkas, harmaa, opaali). 
Lasit ovat yleensä 4+4mm tai 5+5mm 
laminoitua turvalasia.

Testattua turvallisuutta  
Tuulenpaineen kestävyys testattu  
vaativimmissa maasto-olosuhteissa, 
maastoluokka 0.

Lasivaihtoehdot  
Joustavasti asiakkaan valinnan mukaan 
eri värejä (esim. kirkas, harmaa, opaali) 
ja paksuuksia (8mm – 10mm) karkaistua 
turvalasia

Lukitusvaihtoehdot  
Abloy-lukitus toiveiden mukaisesti.

Sertifikaatit / merkit  
CE-merkki

Testattua turvallisuutta  
• Ovien suoritusarvot standardin  
 EN 14351-1 + AI:2020 mukaisesti
• Tuulenpaineen kestävyys: 3C
• Äänitekniset ominaisuudet: 40 dB
• Ilmanpitävyys: 4

Lukkanin kaiteita käytetään terasseilla, 
rappusissa tai parvekelasitusten kaiteina.  
Lukkanin tukeva saranaovi voi olla  
järkevin ratkaisu terassille, jos se on  
hyvin kovassa käytössä.

Valkoinen  
(RAL-9010)

Valkoinen  
(RAL-9010)

Mattamusta 
(RAL-9005)

Mattamusta 
(RAL-9005)

Anodisoitu  
alumiini 

Anodisoitu  
alumiini 

Harmaa 
(RAL-7024)

Harmaa 
(RAL-7024)

Turvaa ja käyttömukavuutta 
Lukkanin ovilla

Lukkan toimittaa mittatilaustyönä saranaovia  
loppuasiakkaan toiveiden mukaisesti. Saranaovi voi  
olla järkevin ratkaisu myös terassille, jos se on hyvin 
kovassa käytössä. Lukkanin alumiiniovet valmiste-
taan aina mittatilaustyönä halutuilla ominaisuuksilla ja 
mitoilla loppuasiakkaan toiveiden mukaisesti. Ovet on 
saatavilla yksi- tai kaksilehtisenä, välivaakapuitteilla ja 
potkulevyllä. Ovet on saatavina lämpimiin tai kylmiin 
tiloihin. Oveen voidaan liittää myös kiinteä ikkuna si-
vulle tai oven yläpuolelle. Ovien lukitukset ja varustelut 
toteutetaan asiakaskohtaisina ratkaisuina. Lukkanin 
ovet ovat CE-merkittyjä.

Räätälöidyt ratkaisut
Lukkan toimittaa mittatilaus- 
työnä saranaovia asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Saranaovi 
voi olla järkevin ratkaisu myös 
terassille, jos se on hyvin  
kovassa käytössä.



Lukkan Jokke  
-parvekelasitusjärjestelmä

Parvekelasitus avataan kääntämällä ensimmäinen kään-
tyvä lasi auki, jonka jälkeen muut liukuvat lasit työnnetään 
sivuun ja avataan nippuun. Ensimmäisessä lasissa on 
avausnaru, jolla lasi saadaan tarvittaessa tuuletusasentoon.

Lukkan Jokke-parvekelasitus on patentoitu tuote. Par-
vekelasituksen suunnittelussa on keskitytty sen toiminta-
varmuuteen ja ulkonäköön. Järjestelmä on puitteeton ja 
kevyesti liukuva. Lasien pyörästöjen kuulalaakerointi takaa 
hiljaisen ja hyvän liikkuvuuden laseille. Lasitusjärjestelmän 
ylä- ja alaprofiilit ovat paksuseinäistä alumiinia,  
jonka ansiosta sen toiminta ei heikkene pitkälläkään 
aikavälillä. Alumiiniprofiilien peitteiden ja viimeisteltyjen 
muoviosien ansiosta lasituksesta saadaan viimeistelty 
kokonaisuus, joka istuu hyvin ympäröiviin rakenteisiin.

Parvekelasitukset toteutetaan käyttämällä 6 mm,  
8 mm tai 10 mm karkaistua turvalasia työkohteen  
mukaan. Karkaistu turvalasi on erittäin vahvaa, ja se vaatii 
voimakkaan iskun rikkoutuakseen. Mikäli lasitus jostain 
syystä rikkoontuu, hajoaa se kauttaaltaan pieniksi siruiksi, 
jolloin se ei aiheuta vakavia loukkaantumisia. Parveke-
lasituksen liukuprofiilit ovat pulverimaalattuja. Profiilien 
vakioväreinä ovat valkoinen RAL-9010, tummanharmaa 
RAL-7024, anodisoitu alumiini ja mattamusta RAL-9005.

1. Avaa lasien päälukko. 2. Ikkunat avautuvat  
kevyesti käteen  
sopivasta ottimesta.

3. Lasit liukuvat auki  
kevyesti ja äänettömästi  
patentoidun tekniikan 
ansiosta.

4. Saat lasit kauniiseen  
ja tiiviiseen nippuun, jonka 
voit kiinnittää lukon avulla.

OMINAISUUDET

Alumiiniosien vakiovärit
Muissa väreissä n. 2 viikkoa  
pidempi toimitusaika.

Lasivaihtoehdot  
Joustavasti asiakkaan valinnan  
mukaan eri värejä (esim. kirkas,  
harmaa, opaali, maito) ja paksuuksia  
(8 mm – 10 mm) karkaistua turvalasia

Sertifikaatit / merkit  
CE-merkki, Avainlippu-merkki

Testattua turvallisuutta   
•  Tuulenpaineen kestävyys  
 EN 12211: luokka 3
•  Pysty- ja vaakasuora pistekuormitus  
 EN 13115, luokka 3
•  Iskunkestävyys  
 EN 13049, luokka 1: 200 mm

Lukkan Jokke -parvekelasitusjärjestelmällä 
voidaan lasittaa parvekkeet ja aukot, jotka 
halutaan saada kokonaan avattua.

Arvostamme helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta

Valkoinen  
(RAL-9010)

Mattamusta 
(RAL-9005)

Harmaa 
(RAL-7024)

Anodisoitu  
alumiini 

Kotimaista osaamista 
alusta loppuun
Tuotteillamme on Avainlippu 
-merkki. Lukkan-tuotteiden 
asennuksista vastaavat aina 
paikalliset ammattilaiset.  
Moni heistä on ollut  
kumppaneitamme alusta  
saakka, jo useamman vuosi- 
kymmenen ajan. 



Jälleenmyynti- 
ketjumme kattaa 
koko Suomen
Lukkanin kanssa työskentelee monenkirjava  
joukko paikallisia jälleenmyyjiä ympäri Suomen.  
Moni heistä on ollut kumppaneitamme alusta  
saakka, jo useamman vuosikymmenen ajan.  
Kaikkia heitä yhdistää korkea ammattiylpeys ja  
rautainen ammattitaito.

Lukkanin jälleenmyyjät ovat valmiina  
auttamaan ympäri Suomen!

Lukkan palvelee

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä Lukkaniin  
tai paikalliseen  

Lukkan-jälleenmyyjääsi.

Lukkan lasitusjärjestelmät
Niemenkatu 79, 15240 LAHTI

Haluatko lisätietoa tuotteistamme?

Sovi maksuton arviokäynti

Kaikki valmista!
Nauti uuden tilan  
tunnelmasta.  

Jälleenmyyjämme  
neuvoo sinua terassin 
käyttöön liittyen.

Kääritään hihat
Työ toteutetaan  

sovittuna ajankohtana. 
Mittatilaustyönä tehdyn 
terassin toimitusaika on 
yleensä noin 5 viikkoa ja 
asennusaika 1–3 päivää.

Suunnittelu ja  
kustannusarvio
Jälleenmyyjämme  
suunnittelee terassin  
toiveidesi mukaan ja  
antaa tarjouksen  

työstä.

lukkan.fi/jalleenmyyjat

029 123 0221 tai asiakaspalvelu@lukkan.fi

Sovi maksuton  
arviokäynti 

Lukkan-lasituksen toteutus alkaa  
arviokäynnistä, jossa valitsemanne  

jälleenmyyjämme suunnittelee kanssasi  
tarpeisiisi sopivan lasituksen,  

tekee tarvittavat mittaukset ja laskee  
tarjouksen lasituksesta.

Katso lähin jälleenmyyjäsi
lukkan.fi/jalleenmyyjat



Kotisi kruunaa  
Lukkanin terassi

Lukkan valmistaa korkealaatuisia terassi- ja  
parvekelasituskokoisuuksia monenlaiseen käyttöön.  
Kotimainen tuotanto, paikalliset jälleenmyyjät  
sekä laadukkaat ja uniikit ratkaisut tuovat  

Sinun elämääsi lisää tilaa.

OTA YHTEYTTÄ

029 123 0221
asiakaspalvelu@lukkan.fi

lukkan.fi

Sinun elämäsi tila


