
UTERUM

Alu-Room²
Voimme nyt esittää uuden Alu-Room². 
Sama tyylipuhdas siro profiili kuin ennen
monella rakenneparannuksilla.

Alu-Room² Montering A #1.1 Montering A #1.1  Alu-Room²
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Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)
Sidoglas: b=B1-11mm. h=H-30 mm.
Överljusglas: b=KYM-22 mm.
h=H-2100 mm (vid standardkarm) 

För ökad ljuddämpning använd 2x8 mm cellband under 
profilerna (art nr 0701630 - vit,  0701640 - svart).
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anrassolktomakabllittujkS .3.2
i karmprofilen.

1. Skjut in sidoglaset i
    väggprofilen Alu-Room.

1. Montera fastgummi i profiler och karm.
2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Montera överljusglaset genom att skjuta upp det i takprofilen och sedan ner i karmen.
4. Montera locken på Alu-room XL profilerna.
5. Montera kilgummin.

Klossa bakom glaset

Skarvlist
3,5 mm

790 - 990

2090 H

B1
Karmyttermått  (KYM)

Överljusglas

Sidoglas

3 Glasmått beräkning.

anrassolktomakabllittujkS.3nikiV.2
i karmprofilen.

1. Skjut in sidoglaset i
    väggprofilen F40.

1. Montera fastgummi i profiler och karm.
2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Montera överljusglaset genom att ställa det på klossarna i överstycket och vik upp.
4. Montera locken på Alu-room XL profilerna.
5. Montera kilgummin.

Montera 4mm korkdistans
(Artnr: 0941989)
med dubbelhäftande tape
på båda sidor av hörnbeslagen
och på karmsidan av golvbeslaget.

Montera 2st
korkdistanser

(8mm) vid
låsets slutbleck.

Montera bottningsklossar (Artnr:1205018)
och glasningsklossar (Artnr: 0701868)
i golvprofilen.

Sidoglas

Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)

Sidoglas:  b= B1-20mm, h=H-22mm.

Överljusglas: b=KYM-18mm,
h=H-2093mm (vid standardk

arm 2090)

4 Montering av glas
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Takprofil=F40

Vägg- och golvprofil= D27

ALU-KARM Montering #3.3 Montering #3.3  ALU-KARM
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790 - 990

2090 H

B1
Karmyttermått  (KYM)

Överljusglas

Sidoglas

3 Glasmått beräkning.

anrassolktomakabllittujkS.3nikiV.2
i karmprofilen.

1. Skjut in sidoglaset i
    väggprofilen F40.

1. Montera fastgummi i profiler och karm.
2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Montera överljusglaset genom att ställa det på klossarna i överstycket och vik upp.
4. Montera locken på Alu-room XL profilerna.
5. Montera kilgummin.

Montera 4mm korkdistans
(Artnr: 0941989)
med dubbelhäftande tape
på båda sidor av hörnbeslagen
och på karmsidan av golvbeslaget.

Montera 2st
korkdistanser

(8mm) vid
låsets slutbleck.

Montera bottningsklossar (Artnr:1205018)
och glasningsklossar (Artnr: 0701868)
i golvprofilen.

Sidoglas

Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)

Sidoglas:  b= B1-20mm, h=H-22mm.

Överljusglas: b=KYM-18mm,
h=H-2093mm (vid standardk

arm 2090)

4 Montering av glas
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Takprofil=F40

Vägg- och golvprofil= Ram och lock

Glasmått beräkning
(glasens mått med små bokstäver)
Sidoglas: b=B1-10mm. h=H-35mm.
Överljusglas: b=KYM-18mm.
h=H-2105mm (vid standardkarm) 
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anrassolktomakabllittujkS .3.2
i karmprofilen.

1. Skjut in sidoglaset i
    väggprofilen Alu-Room.

1. Montera fastgummi i profiler och karm.
2. Montera sidoglasen enligt bilder nedan.
3. Montera överljusglaset genom att skjuta upp det i takprofilen och sedan ner i karmen.
4. Montera locken på Alu-room XL profilerna.
5. Montera kilgummin.

Klossa bakom glaset

Uusi: Alu-Room² Vanha Alu-Room

Alu-Room on suosittu alumiiniprofiilisarja lasiseinien 
rakentamiseen toimstoihin, julkisiin tiloihin kuin 
asuntoihin.

Uudessa Alu-Room² asennetaan lasitusprofiili ylhäältä alaspäin
kun vanhassa se oli sivusta asennettava.
Tämä helpottaa ja nopeuttaa asennusta, sekä varmistaa
lukituksen profiiliin. 

Uusi profiili on 2mm korkeampi. Sillä on jalat jonka 
ansiosta se on vakaampi ja siinä on tilaa tiivistenauhan 
käyttöön joka parantaa ääneneristystä.

Alu-Room² on saatvissa luonnonväriin anodisoituna, 
valkoisena ja RST jäljitelmäpinnalla

UUTUUS!
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