
LUO UUSIA 
NÄKYMIÄ

LK100
Lämpöeristetty  

nostoliukuovijärjestelmä



LK100         
– Valoisuutta ja lisätilaa
Saumatonta luottamusta.  Sujuva kulkeminen sisä- ja ulkotiloihin tekee 

kodista kokonaisen. Purson tinkimättömällä osaamisella kehitetyt LK100 

ECO -nostoliukuovet antavat tilaa uusille näkymille ja mahdollistavat tilan 

laajentamisen luontevasti parvekkeelle tai patiolle.

LK100 ECO tuo sisätiloihin valoa, avaruutta ja lisätilaa. Liukuovet soveltuvat 

monenlaisiin tarpeisiin, ja värivaihtoehdot ovat rajattomat. LK100 ECO ei 

vie avautuessaan tilaa: ovi avaa uusia mahdollisuuksia tilojen kalustami-

seen ja sisustamiseen.



U-arvot on laskettu 2,40 m x 2,50 m kokoisella nostoliukuovella.
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Ug = 0,70 0,66 0,60 0,54 W/(m2K)

USL 0,80 0,76 0,72 0,67 W/(m2K)

Euroopan paras  
lämmöneristävyys
LK100 ECO tarjoaa Euroopan parhaat alumiinisten nostoliukuovien lämmön- 

eristysarvot. Ainutlaatuinen, polyuretaania oleva lämpökatko mahdollistaa 

energiatehokkaan rakenteen. Huippuluokan nostoliukuovet soveltuvat 

vaativiin ja ankariin pohjoisiin olosuhteisiin.

Passive House Institute (PHI) on myöntänyt LK100 ECO -nostoliukuovelle 

sertifikaatin ainoana alumiinisena nostoliukuovena Euroopassa. PHI:lla on 

ollut ratkaiseva rooli passiivitalokonseptin kehittämisessä. Konsepti on  

ainoa kansainvälisesti tunnustettu, suorituskykyperusteinen energia- 

standardi rakentamisessa.



Ovien avausmahdollisuudet

Tuplaliukuovi, ilman välipystyä

max. 2700 mm

Avaa ja sulje sovelluksella
Purson ECO-nostoliukuovia voidaan  
käyttää sähköisesti. Ladattavan  
sovelluksen avulla älypuhelinta tai  
tablettia voi käyttää kaukosäätimenä.



Näyttävyyttä ja kestävyyttä
Korkealuokkaiset ja toimintavarmat ECO-tuotteet säilyttävät edustavan ulkonäkönsä vuosikymmeniä.  

Upotettavassa nostoliukuovessa on matala kynnys, mikä takaa helppokulkuisuuden myös liikuntarajoitteisille.

Nostoliukuovessa ovipuite nousee liikkuvien pyörien 

päälle sujuvasti. Näin sen avaaminen onnistuu  

kevyesti ja lähes äänettömästi. Alas laskettuna  

nostoliukuovi takaa tiiviyden.

Käyttökohteita:

-  Parveke- ja terassiovet

-  Sisäänkäyntiovet

Teknisiä tietoja:

• Nostoliukuoven U-arvo jopa 0,67 W/m2K  
 (2400 mm x 2500 mm)

•  Passive House Instituten (PHI) sertifioima tuote

•  Rungon syvyys 100 mm,  
 karmin syvyys 230 mm

•  Sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä erivärisiksi

•  Oven suurin sallittu massa 400 kg

LK100             -nostoliukuovijärjestelmä

Energiatehokasta ja  
100 % kierrätettävää alumiinia

Alumiini on 100 % kierrätettävää ja helppohoitoista  

materiaalia. Kestävä alumiini yhdistettynä tehokkaaseen 

lämmöneristeeseen takaa käyttöä kestävän pinnan ja 

erinomaisen lämmöneristävyyden. Alumiini on myös  

erittäin kevyttä ja lujaa. Sillä on lisäksi erinomainen  

korroosionkestävyys. Alumiinista valmistetut rakenteet 

ovat pitkäikäisiä, sillä kosteus, aurinko tai sään vaihtelut 

eivät pääse vaikuttamaan niihin.
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Purson LK90 ECO -ikkunajärjestelmä taipuu erinomaisesti  
energiatehokkaaseen julkisivurakentamiseen osana rakennuksen designia.

Fazerin uuden vierailukeskuksen julkisivu on rakennettu LK90 ECO -ikkunajärjestelmällä.

ECO-tuotevalikoima
LK75          -ikkunat
LK90          -ikkunat
LK100          -nostoliukuovet


