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OSB Lasiterassi tuo laadukkuutta asumiseen ja pidentää terassin käyttöaikaa useilkorkealuokkaista ja kestävää tuotantoa. Laajassa tuoteportfoliossamme näkyy
asiantuntevan tiimimme pitkä kokemus lasitusalalta. Olemme valinneet harkitarpeita.

Muotoilussa näkyy vahvasti moderni skandinaavinen linjakkuus ja suunnittelun lähtökohtana on minimalistinen ja viimeistelty lopputulos. Kaikki lasituksen yksityiskohdat
teknisine toimintoineen ovat loppuun asti hiottuja luoden terassista esteettisen,
käytännöllisen ja kestävän kokonaisuuden. Tuotteidemme korkean laadun takeeksi
annamme terasseillemme jopa 10 vuoden takuuajan.
Varaa suunnittelutapaaminen, niin suunnitellaan yhdessä unelmienne lasiterassi!

Ilkka Puotila

Ilkka Puotila
OSB Lasiterassi, Perustaja
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ULTRALINE
Ultraline on mallistomme lippulaivatuote ja sen uniikki
tasakattoinen rakenne edustaa tyyliltään modernia
skandinaavista muotoilua. Tasakattoisen rakenteen ansiosta se on mahdollista asentaa kohteisiin, jonne perinteisempiä kaatavia lasikattoja ei pysty asentamaan.
Kattolasit kaatavat rakenteen sisällä ja sadevesijärjestelmä on integroitu lasiterassin runkoon, jolloin sadevedet saadaan ohjattua huomaamattomasti esimerkiksi
sadevesikaivoon.
Jykevän ja minimalistisen rakenteen ansiosta Ultraline
on mahdollista toteuttaa jopa 6 metriä leveänä ilman
keskitolppaa ja syvyyttä voi olla jopa 6 metriä. Vankan
rakenteensa ansiosta Ultraline on mahdollista toteuttaa
myös itsestään seisovana ratkaisuna ilman talon tukea.
Ultralinen perusvärit ovat tumman harmaa, valkoinen
ja harmaa alumiini, mutta lasiterassin runko ja liukulasien profiilit voidaan toteuttaa myös missä tahansa
RAL-värikartaston sävyssä.
Ultralineen on valittavissa sekä pystypuitteeton että
pystypuitteellinen täysikorkea liukulasitus tai kääntyvät terassilasit tarpeen mukaan. Kaikki lasitukset
ovat karkaistua turvalasia ja lasin paksuus määräytyy
lasin korkeuden mukaan. Kattolasit ovat 8mm paksua
karkaistua turvalasia.
Ultraline suunnitellaan aina kohteen erityispiirteet
huomioon ottaen ja kokonaisuus kestää rakennusmääräysten vaatimat lumikuormat. Ultralinessa on
markkinoiden pisin, 10 vuoden takuuaika.
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ULTRALINE
Runko on pulverimaalattua alumiinia
Maksimileveys ilman keskitolppaa 6 000 mm
Maksimisyvyys 6 000 mm
Pystytolppien koko: 200 x 200 mm
Väri: kaikki RAL-värikartaston sävyt
Sadevesijärjestelmä on integroitu runkoon
Takuu 10 vuotta
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ULTRALINE

DESIGNLINE
Designline on mallistomme helmi. Esteettisesti kaunis ja
moderni rakenne on omiaan tuomaan rakennuksen
parhaat puolet esiin. Designlinessa ei ole etulippaa,
mikä luo hillityn ilmeen loppuun saakka viimeistellylle lasiterassille. Sadevesikouru ja syöksytorvi on integroitu rungon sisään. Kaatavan kattorakenteen kulma
räätälöidään jokaisen kohteen erityispiirteet huomioiden. Vahvan rungon ansiosta sillä voidaan toteuttaa
loivempiakin kattokulmia, minkä takia se sopii monenlaisiin kohteisiin.
Vahvan

alumiinirungon

ansiosta

on

mahdollista

toteuttaa jopa 5 metrin levyisiä kokonaisuuksia ilman
keskitolppaa. Syvyyttä voi olla jopa 4 metriä ja keskituennan avulla jopa enemmän. Designline on mahdollista toteuttaa myös itsestään seisovana paviljonkina
esimerkiksi lähelle rantaa.
Designlinen perusvärit ovat tumman valkoinen, tummanharmaa ja musta, mutta lasiterassin runko ja liukulasien profiilit voidaan toteuttaa myös missä tahansa
RAL-värikartaston sävyssä.
Designlineen on valittavissa sekä pystypuitteeton että
pystypuitteellinen täysikorkea liukulasitus tai kääntyvät

terassilasit

asiakkaan

toiveiden

mukaisesti.

Kaikki lasitukset ovat karkaistua turvalasia ja lasin paksuus määräytyy lasin korkeuden mukaan. Kattolasit
ovat 8 mm paksua karkaistua turvalasia.
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DESIGNLINE
Runko on pulverimaalattua alumiinia
Maksimileveys ilman keskitolppaa jopa 5 000 mm
Maksimisyvyys jopa 5 000 mm
Pystytolppien koko: 120 x 200 mm
Väri: kaikki RAL-värikartaston sävyt
Sadevesijärjestelmä on integroitu runkoon
Takuu 10 vuotta
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TOPLINE
Topline on Designlinen pikkuveli, joka on parhaimmillaan hieman pienemmissä kohteissa, jossa kapeampi
runkorakenne ja pienemmät etutolpat istuvat olemassa olevaan rakenteeseen paremmin. Kattokulma
voidaan säätää kohteen vaatimusten mukaisesti ja
sadevesijärjestelmä on Designlinen tapaan integroitu
runkoon.
Toplinen perusvärit ovat valkoinen, harmaan alumiini, sekä tumman harmaa, mutta lasiterassin runko ja
liukulasien profiilit voidaan toteuttaa missä tahansa
RAL -värikartaston sävyssä.
Toplineen on valittavissa sekä pystypuitteeton että
pystypuitteellinen täysikorkea liukulasitus tai kääntyvät
terassilasit. Kaikki lasitukset ovat karkaistua turvalasia
ja lasin paksuus määräytyy lasin korkeuden mukaan.
Kattolasit ovat 8 mm paksua karkaistua turvalasia.

TOPLINE
Runko on pulverimaalattua alumiinia
Maksimileveys ilman välitolppaa jopa 6 000 mm
Maksimisyvyys 4 000 mm
Pystytolppien paksuus: 110 x 110 mm
Väri: kaikki RAL-värikartaston sävyt
Sadevesijärjestelmä on integroitu runkoon
Takuu 10 vuotta
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TOPLINE
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LUKKAN

Lukkan -lasiterassi on kestävä alumiinirunkoinen koko-

Lasiterassiin on valittavissa sekä pystypuitteeton että

naisuus, jossa on kapeat 100 x 100 mm pystytolpat. Lasi-

pystypuitteellinen täysikorkea liukulasitus tai kääntyvät

terassin etulippa on valittavissa tarpeen mukaan 200-

terassilasit. Kaikki lasitukset ovat karkaistua turvalasia ja

400 mm syvyisenä. Katon kaatokulma on valittavissa

lasin paksuus määräytyy lasin korkeuksien mukaan 6-10

kohteen

mm karkaistuna lasina.

vaatimusten

mukaisesti.

Erillinen

sade-

vesijärjestelmä ränneineen ja syöksytorvineen kiinnitettävissä veden ohjaamiseksi.

LUKKAN

Perusvärit ovat valkoinen, harmaan alumiini, tumman

Runko on pulverimaalattua alumiinia
Leveys ilman keskitolppaa jopa 5 000 mm
Syvyys 4 000 mm
Pilarien paksuus: 100 x 100mm
Väri: kaikki RAL-värikartaston sävyt
Runko saatavilla sadevesikourulla tai ilman

harmaa sekä tumman ruskea, mutta lasiterassin runko
ja liukulasien profiilit voidaan toteuttaa missä tahansa
RAL-värikartaston sävyssä.

Takuu 5 vuotta
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TERASSIT
Tavoitteenamme on tarjota terassin uusiminen avaimet

kuusta, painekyllästettyä puuta tai vaikka komposiittia.

käteen -palveluna, joten toteutamme terassin uusimis- ja

Runkopuut tehdään pintamateriaalin ehdoilla tarpeeksi

rakennustyöt asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lasituksen

tiheällä jaolla, jotta terassista saadaan tarpeeksi tuke-

alla tulee olla hyvä perustus, jotta esimerkiksi routiva maa

va. Routimaton perustuksen toteutus tehdään aina

ei pääse liikuttamaan terassipohjaa ja sitä kautta vaikut-

kohteen maaperä huomioiden, esimerkiksi ruuvipaaluin,

tamaan liukulasien toimintaan.

injektoimalla kallioon tai betonivalulla.

Terassin rakennustöissä otetaan huomioon ympäristön

Oikein toteutettu terassipohja takaa liukulasien toimi-

lisäksi asiakkaan toiveet.

vuuden vuosiksi eteenpäin.

Materiaalit ja sävyt valitaan kokonaisuuteen sopivaksi ja
pintamateriaalina voidaan käyttää perinteistä lehti-
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LASIKAITEET

Tolpaton lasikaide
6+6 laminoitu turvalasi
Profiili on alumiinia ja saatavilla kaikissa RAL-värikartaston sävyissä
Lasin sävyn voi valita tarpeen mukaan, esimerkiksi kirkkaana,
maitolasina, har maana tai opaalina
Lasikaide soveltuu kaikkiin tiloihin ja sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi
tuulensuojana

Lasikaide kannattaa valita kohteen erityspiirteet huomi-

Tolpallinen lasikaide sopii hyvin yhteen esimerkiksi puit-

oiden. Korkeat terassit ja parvekkeet vaativat kaiteet ja

teellisen terassilasituksen kanssa.

mallistossamme on valittavana erilaisia lasikaidemalleja.

Lasikaiteiden profiilit ja kiinnitysosat ovat alumiinia, joten

Tolpaton lasikaide on esteettisesti tyylikäs ratkaisu jokai-

ne ovat turvallisia ja kestävät hyvin Suomen vaativia

seen kohteeseen tarjoten samalla turvallisen ympäristön

sääolosuhteita.

oleskeluun.
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Tolpallinen lasikaide
4+4 laminoitu turvalasi
Profiili on alumiinia ja saatavilla kaikissa RAL-värikartaston sävyissä
Lasin sävyn voi valita tarpeen mukaan, esimerkiksi kirkkaana,
maitolasina, har maana tai opaalina
Lasikaide soveltuu kaikkiin tiloihin ja sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi tuulensuojana
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LASITUSRATKAISUT

Lasitusratkaisulla on suuri merkitys lasiterassin tai olemassa olevan terassin käytännöllisyyteen ja ulkonäköön. Lasitus on mahdollista toteuttaa pystypuitteellisilla liukuovilla
tai puitteettomana panoraamalasituksena. Lasitukset on saatavilla sivuun liukuvana
tai seinälle avautuvana mallina.
Lasin sävyn on valittavissa esimerkiksi kirkkaana, maitolasina, harmaana tai opaalina.
Liukulasien profiilit voidaan toteuttaa jokaisessa RAL-värikartaston sävyssä.
Lasin paksuus määritellään lasin korkeuden ja käytön mukaan 4mm – 10mm paksuisena karkaistuna turvalasina. Liukulasit voidaan toteuttaa jopa 3000mm korkeina ja
1200mm leveinä laseina.
Lukitusvaihtoehtoja on useita, muun muassa alas asennettava lasilistalukko, pystylukko
sekä reunalasilistalukko, jotka on saatavilla sisä- ja ulkopuolisella lukituksella.
Liukulasien komponenttien materiaalitakuu 5 vuotta.

Puitteettomat tai pystypuitteelliset liukuovet kulkevat samalla kiskolla
omilla raiteillaan ja lasit saa niputettua molempiin reunoihin.
Kääntyvän parveke- tai terassilasin saa niputettua terassin reunaan ja
käännettyä sivuun.
Puitteeton sekä puitteellinen parvekelasitus voidaan toteuttaa liukuvana
tai kääntyvänä mallina lasikaiteen päälle.
Kiinteä lasitus toimii aukoissa, joista ei ole kulkua, mutta halutaan säilyttää
valoisa ja avara ilme.
Kahvallinen lasiovi avautuu nor maalin oven tapaan ja mahdollistaa
pienempien aukkojen käytännöllisyyden
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LISÄPALVELUT JA -TUOTTEET

Lupapaketti
Lasiterassin ja lasituksen toteuttaminen vaatii usein toimenpide- tai rakennusluvan. Ammattitaitoiset suunnittelijamme toimivat pääsuunnittelijoina, toteuttavat tarvittavat lupakuvat sekä hoitavat
yhteydenpidon rakennusvalvontaan.
Valaistus
Lasiterassin valaistukseen tyylikkäin ratkaisu on katto-orsiin upotettavat led-spotit, jotka on
säädettävissä portaattomasti kaukosäätimillä.
Lämmitys
Tehokkaalla 2000W Heat & Sound -infrapunalämmittimellä saa lämmön lisäksi myös terassin tunnelman nousuun Bluetooth -yhteydellä toimivan kaiutin järjestelmän ansiosta.
Laadukkaan termomaton avulla suojaat jalat kylmältä, teet terassin lattiasta ainutlaatuisen
mukavan tuntuisen talvellakin.
Auringonsuojaus
Auringonsuojaverhoilla on monenlaisia käyttötarkoituksia. Niiden avulla on mahdollista suojautua
liialta auringonpaisteelta ja lämmöltä. Lisäksi ne tarjoavat näkösuojaa. Tyylikkäillä ja käytönnöllisillä
kattoverhoilla, screenverhoilla ja markiiseilla lisäät viihtymismukavuutta lasiterassillesi.

Viereisen sivun kuva: Designline
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Tervetuloa tutustumaan mallistoon Showroomille.

Showroom

Tillinmäentie 3 | Liiketila A115
02330 Espoo
www.osblasiterassi.fi
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