Alumiini-lasikohteita

Kuvat: vas. KOY Valtakulma, Sokos Hotel 10. kerros | Karhu Voima Palvelu Oy, Kotka | Oiltanking Oy, Kotka
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•
•
•

•

KOY Valtakulma 10 krs. - lasitukset, ulko-oviseinät
1 krs.
Kulosaaren yhteiskoulu - lasikäytävä, ulkopariovi ja
Talvipuutarha-rakenne
Fredriksberg KOY - julkisivuikkunat, lämpimät
liukuovet
HSY Kivikko - ulko-ovet, ikkunat, tuulikaappirakenteet
ja automaattiliukuovet
As Oy Kasinonranta - kattohuoneiston lasikatto, ulkoovet, parvekkeiden lasikatteet ja parvekkeiden
liukulasitukset
Hämeentie 15 - pääsisäänkäynnin ovirakenteet,
lasivitriinirakenne ja porrashuoneen ikkunat
KOY Hämeentie 22 - liikehuoneistojen ulko-ovet ja
liiketilojen näyteikkunat
As Oy Malminkatu 5 - 7. kerroksisen asuinkerrostalon
porrashuoneiden lasiseinärakenteet, avattavat
tuuletusikkunat ja savunpoistoikkunat
Hotelli Marski - hotellin uudisosan julkisivuikkunat ja
integroidut tuuletusikkunat
Franzeninkatu 5 (Kotiharjun Sauna) - liikehuoneistojen
ikkunat (kaarevat) ja ulko-ovet
Auratum Flygel, Tähtitorninkatu 10-12 lasikattorakenteet (auringonsuojaus), liukuovi, ikkunat ja
ulko-ovet sekä liuku-taiteoviseinät
Linnanmäki, ravintolarakennus (Jarrumies) - JSlasiseinät, automaattiliukuovet ja myyntiliukuluukut

MUU UUSIMAA
•
•
•
•
•

•

Järvenpää K-Market Järvenpää -tuulikaappirakenteet
ja automaattiliukuoviseinät
Nurmijärvi As Oy Nurmijärven Tuomas -ulkoovirakenteet
Nurmijärven Koulu - kerrosten välisen pyöreän lattiaaukon lasitus lattialaseilla
Vantaa Bilia Kaivoksela - lasikaiteet ja sisälasirakenteet
Vantaa DSV – toimisto-osan automaattisesti auringon
mukaan säätyvät auringonsuojasäleet, JS-lasiseinät ja
ulko-ovet
Tuusula Villa Mikael (asuntomessukohde) - asunnon
hallintajärjestelmään kytketyt sähköohjatut liukuovet

KYMENLAAKSO
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Hamina Fintoil Hamina Oy (Haminan Satama) räjähdyspaineen kestävät ulko-ovet, ikkunat,
tuuletusikkunat ja JS-ikkunat.
Kotka Sulzer Oy Tutkimuskeskus - JS-ikkunat
(eteläinen julkisivu), pääsisäänkäynnin porrashuoneen
lämpöeristetty erkkerimallinen lasiseinärakenne
lasikatolla ja tämän ulkopariovi, porrashuoneen RSTkäsijohteet
Kotka Oiltanking Oy (Mussalon Satama) julkisivulasiseinät ja parvekkeiden kaarevat
alumiinikaiteet
Kotka Karhu Voima Palvelu Oy - JS-lasiseinät,
pääsisäänkäynnin ulko-ovi ja kerrosten palo-ovet
Kouvola OP Elimäki - JS-ikkunat, ulko-ovet,
tuulikaappirakenteet ja sisäovet
Kouvolan Jäähalli - pääsisäänkäynnin julkisivuikkunat,
Fanishopin sisälasiseinät, lippumyymälän sisälasiseinät ja
käyntiovi, lipunmyynnin palveluluukut
Kouvolan Paloasema - julkisivulasitukset teräsrunkoon,
pistekiinnitys, erikoislasit
Virolahti S-Market Virojoki - tuulikaappirakenteet,
myymälän automaattiliukuovet
Virolahti Vaalimaan Tulli - tullirakennuksen
tuulikaappirakenteet ja sisälasiseinät
Pyhtää Siltakylän Seurakuntatalo - julkisivuikkunat,
ulko-ovet, sisäovet ja sisälasiseinä
Pyhtää Sale Pyhtää - JS-lasiseinät, ikkunat, myymälän
automaattiliukuovet ja julkisivun koristeritilät

MUU SUOMI
•

Turku Kakola - asuinrakennuksen ylimmän kerroksen
asuntojen avattavat ikkunat

