LASIT
Float-lasi eli tavallinen rakennuslasi
On läpinäkyvä tasapintainen lasi.
Käyttö: ikkunat, hyllyt, ovilasitukset.
Varastopaksuudet: 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 mm. Muut paksuudet toimitusmyyntinä.

Kuviolasit
Kuviolasi on kuviollinen valettu tai valssattu lasi.
Käyttö: sisustuslasina, väli- ja kalusteovien laseina
Varastossamme: 4 mm vahvuiset Chinchilla kirkas, Crepi, Raakalasi kirkas, Gotswold ja Oceanic ( kissantassu ) kirkas

Etsattu lasi
Varastossamme 4 ja 6 mm vahvisena. Etsattu lasi hajottaa ja läpäisee valoa erinomaisesti. Usein etsattua lasia kutsutaan myös
maitolasiksi tai satiinilasiksi. Etsattua lasia käytetään sisustuslasina, hylly- ja pöytälasina sekä kaluste- ja väliovissa.

Taustamaalattu lasi
Värit: RAL-värikartan värit. Saatavana myös erikoiskirkkaana ( Optiwhite ) -lasina, jolloin lasille ominainen vihreä sävy ei muuta
taustamaalauksen väriä.
Käyttö: liukuovet, kalusteovet, keittiön välitilalasina. Toimitusmyyntinä

Värillinen float lasi
Värit: pronssi ja harmaa varastotuotteina 4 ja 6 mm vahvuisina. Muita värejä saatavana toimitusmyyntinä.
Käyttö: sisustuslaseina ja kalusteovissa sekä lasihyllyinä.

Laminoitu lasi
Kaksi tai useampi lasi yhdistetään toisiinsa elastisen muovisen kalvon avulla erityistä valmistustekniikkaa käyttäen.
Lasin rikkoutuessa lasinsirpaleet pysyvät kiinni elastisessa muovikalvossa, eivätkä putoa siruina maahan. Laminointikalvoja on useita
eri värisävyjä ja saatavana myös kuviollisena ( Esin Jukka Rintalan mallisto ).
Kirkaskalvoinen laminoitu lasi varastotuotteena 3+3 mm ja 4+4 mm vahvuisena.
Käyttö: kaidelasit, äänierityslasit, väliseinät, lasihyllyt.

Karkaistu lasi
Karkaistun lasin lujuus syntyy kuumentamalla lasi 600-650 asteeseen
ja jäähdyttämällä nopeasti. Karkaistu lasi on pinnalta puristejännitetty
ja sisältä vetojännitetty, jonka ansiosta se kestää hyvin mekaanista rasitusta, mutta ei teräviä iskuja. Rikkoutuessaan lasi murenee
pieneksi tylpiksi muruiksi vähentäen loukkaantumisriskiä.
Käyttö: suihkuseinät, kaidelasitukset, parvekelasitukset, terassilasitukset, valokatteet, väliseinät, siirtoseinät, lasihyllyt ja ovilasitukset.

Silkkipainettu lasi
Lasin pinnalle on painettu silkkipainomenetelmällä kuvioita. Kuvioinnilla saadaan lasiin ilmeikkyyttä ja samalla voidaan vaikuttaa lasin
välonläpäisyyn.
Käyttö: kuviolasien tapaan julkisivulaseina, eristyslaseissa, kalustelaseissa ja suihkutilakalusteissa

Lankalasit
Lankalasit valmistetaan valssaamalla, jolloin lankaverkko upotetaan pehmeässä tilassa olevaan lasilevyyn.
Lankalaseja on saatavana pintahiottuna, jolloin läpinäkyvyys on hyvä tai raakapintaisena.
Käyttö: väliseinät, palo-ovet ja ikkunat.

Eristyslasit
Eristyslasi on lasielementti, joka muodostuu kahdesta tai useammasta lasilevystä ja niiden välitilasta. Lasilevyt on liimattu reunoistaan
yhteen ja niiden välissä on ilmatiivis tila.

PEILIT
Peili on lasia, jonka toinen puoli on pinnoitettu metallilla jolloin lasi saadaan hyvin heijastavaksi. Metallikerros on suojattu
taustamaaleilla. Peilejä on saatavissa useita eri sävyjä ja paksuuksia.
Sisustuksessa peiliä voidaan käyttää kaikkine muunnelmineen.
Peilit antavat jokaiseen tilaan enemmän valoa ja avaruutta.
Varastopaksuudet: Kirkaspeili 2, 3, 4 ja 6 mm ja 4 mm väripeilit pronssi, harmaa
Käyttö: peililiukuovet, sisustaminen, kylpyhuoneet, kuntosalit.

Meiltä saat peilin leikattuna ja reunahiottuna tai kehystettynä mittojesi mukaan. Myymälästämme
löydät myös valmiita kehystettyjä, silkkipainettuja ja fasettihiottuja peilejä.

