





































































































































 

























 



























































 













































 








































 


















































































































































































































































 








































































 












































 















































 































 
















































 











































 






























































 


























































 

















































 














































 







































 
























































 






































































































































































































































































U-RANKA LASIN KANNAT-

TIMEN KOHDALLA, TARVITTAESSA

 MYÖS PYSTYPROFIILIN KOHDALLA

ERISTYS + KITTAUS

SAUMALISTA

REUNA PELTI

MYRSKYPELTI

IKKUNALISTA

REUNA PELTI

SAUMALISTA

ERISTYS + KITTAUS

HÖYRYNSULKU

PAINUMAVARAINEN LIITOS

TARVITTAESSA

(LASIN PAINO,

PROFIILIN SYVYYS)

TIIVISTYS KITTAAMALLA

U-RANKA (PONTIN SISÄLLÄ)







 
















ERISTYS + KITTAUS

HÖYRYNSULKU

IKKUNALISTA
























MYRSKYPELTI

IKKUNALISTA

REUNALISTA

TIIVISTYS

KITTAAMALLA

SAUMALISTA

ERISTYS + KITTAUS

HÖYRYNSULKU

PAINUMAVARAINEN

LIITOS







 

U-RANKA LASIN KANNAT-

TIMEN KOHDALLA, TARVITTAESSA

 MYÖS PYSTYPROFIILIN KOHDALLA














U-RANKA (PONTIN SISÄLLÄ)
























U-RANKA (ULKOPUOLEINEN)



IKKUNALISTA

REUNAPELTI

TIIVISTYS

KITTAAMALLA

SISÄPUOLEN PELTI

ERISTYS + KITTAUS

HÖYRYNSULKU

PAINUMAVARAINEN

LIITOS







 














U-RANKA (PONTIN SISÄLLÄ)



SAUMALISTA






















U-RANKA (ULKOPUOLEINEN)



REUNALISTA

SISÄPUOLEN PELTI

PAINUMAVARAINEN LIITOS
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ERISTYS + KITTAUS

HÖYRYNSULKU
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U-RANKA (PONTIN SISÄLLÄ)



SISÄPUOLEN PELTI












































































 
























































































