
RRT Alulasikaide
ulko- ja sisäkäyttöön



RRT-sarja on uusi käsite lasikaiteissa. Moderni ja tyylikäs muotoilu, huoltovapaa 
materiaali, tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luoda haluamasi lasikaide. 

Design
Kaiteen tulisi tarjota valintoja.
Valinnanvapaus tehdä kaiteita käsijohteella tai ilman, valitse itse väri ja korkeus. Tämä asettaa vaatimuksia sekä vahvoille että joustaville  
tuotteille, joissa on tyylikäs muotoilu. Tarjoamme tuotteita, joilla on tyylikäs ja perinteinen pohjoismainen muotoilu, joka elää vuosisatojen 
ajan. Ajattomat ja houkuttelevat tuotteet, jotka pysyvät ajassa mukana - tuotteet, joista et yksinkertaisesti kyllästy.

Monet yritykset tarjoavat standardimoduuleja. Tarjoamme päinvastoin. Meillä ei ole standardia, mutta ajatuksena on, että saat mitat, 
jotka sopivat projektiisi. Tämä antaa paljon suuremman mahdollisuuden luoda juuri haluamasi.
Meille on itsestäänselvyys toimittaa huippuluokan tuotteita. Sinun pitäisi voida luottaa siihen, että kaide kestää ja että lasi sopii 
projektiisi.
Materiaalit, joilla on pitkä käyttöikä ja jotka vaativat vähän huoltoa, ovat ympäristölle hyviä. Siksi valitsemme työskennellä alumiinin, 
ruostumattoman teräksen ja lasin kanssa.

Autamme sinua toteuttamaan projektisi riippumatta siitä, minkä ratkaisun valitset!



SISÄLTÖ 

Lasikaiteet
Alumiiniset kaidetolpat, Ø50 mm 
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Alumiiniset kaidetolpat GB 100–160
Testattu ja hyväksytty Ruotsin Testauslaitoksessa *

Alumiini on materiaali, joka on lähes niin huoltovapaa kuin materiaali voi olla. Se ei ruostu ja toimii hyvin 
alttiissa ympäristöissä, joissa ruostumattomasta teräksestä valmistetut pylväät voivat olla ongelmallisia, 
esimerkiksi ympäristöissä lähellä merta tai lähellä kloorivedellä varustettuja uima-altaita.

GB 100-160
GB 100–160  moderni ja tyylikäs muotoilu, joka vaatii vähän huoltoa. Erittäin vahva profiili ja silti huomaamaton, vain Ø50 mm. 
Kaidetolpat toimitetaan vakiona luonnonväri anodisoidusta alumiinista, mutta niitä on saatavana myös pulverimaalattuina RAL-sävyihin.

GB-sarja on yleensä lasitettu 8-10,76 mm: n turvalasilla urissa ilman kiinnitysheloja, mikä antaa puhtaan ja modernin ilmeen. Kaiteesta 
tulee täysin tiivis tolpan ja lasin välillä - selvä etu, jos etsit tuulensuojaa terassillasi. Vakiokorkeus käsijohteella on 1100 mm, mutta on 
myös saatavana  minkä tahansa korkuisena.

Lasikaiteesi sijoitusta suunniteltaessa on tärkeää pitää mielessä, että pylväät eivät ole vakaampia kuin niiden alusta!

Keskitolppa
50 mm 

Kulmatolppa 90°
50 mm 

Kulmatolppa 
135°

50 mm50 mm
Päätytolppa

* Koskee järjestelmiä GB 120 ja BG 160, joissa on 5 + 5 laminoitu lasi enimmäisleveys 1200mm.
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120 mm
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GB-sarja on luonnonväri eloksoitu vakiona, mutta saatavana  jauhemaalattuina minkä tahansa väriin. 
Tolppien vakiokorkeus 1100 mm, mutta ne voidaan myös tilata toivotun mittaisina - matalampi tai 
korkeampi.

GB 100 & 120
Päälle kiinnitettävä ratkaisu. Tämä on saatavana 
päätytulpalla (GB 100) tai käsijohteella (GB 120) 

GB 140 & 160 
Sivukiinnitteinen ratkaisu lattiareunoihin 
kiinnittämistä varten. Tämä on saatavana 
päätytulpalla(GB 140) tai käsijohteella (GB 160)



GB 100

GB 100

GB100 Päältäkiinnitettävä 
tolppa päätytulpalla.

GB 100GB 140

GB100 Sivukiinnitettävä 
tolppa päätytulpalla.



GB 120
GB120 Päältäkiinnitettävä 
tolppa käsijohteella, joka antaa 
maksimaalisen tukevuuden

GB 600GB 600
GB100 Sivukiinnitettävä tolppa 
käsijohteella, joka antaa 
maksimaalisen tukevuuden

GB 160






