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Tehdas Nivalassa

Uudet ja automatisoidut koneet

mahdollistavat siistit ja tasalaatuiset

tuotteet

 

Osaava ja ammattitaitoinen

henkilöstö

Sijainti lasitehtaan välittömässä

läheisyydessä



Laadukkaimmat ja pitkän 

kokemuksen omaavat yhteistyö-

kumppanimme takaavat erittäin

korkean asiakastyytyväisyyden.

Kumppanimme

Profiilit Vega AG

Lasit Bestglass Oy

Helat Roto Frank AG

Peruste�u 2011, liikevaihto noin 21 milj.€

Peruste�u 1969, perustaja Heinrich Laumann, yh�ö on edelleen perheen hallussa

Työntekijöitä 3700 joista Saksassa Sendenhors�ssa 1400 henkilöä



Tuotteessamme on seitsemän

kennon rakenne, joka on pohjoisen

ilmastoon sopiva.

Kennorakenne toimii kuten

termospullo.

Kulmat hitsataan yhteen

hitsausrobotilla, jolloin liitoksesta 

tulee luja ja 100% vesitiivis.

Muilla materiaaleilla vastaava

lujuus ja tiiveys on lähes mahdoton

saavuttaa.

Kennorakenne

Kestävät vettä,pakkasta, paistetta ja 10 vuoden takuulla!



Profiilimme käyttö-ja kierrätysikä 

on jopa 10 x 50v.= 500 vuotta. 

Tämä todistaa sen, että komposiitti

on myös ilmaston kannalta erittäin

järkevä valinta ikkunoihin ja oviin. 

Nivalan tehtaallamme kierrätämme

kaiken materiaalin. Esim. katkonta-

jäte murskataan ja lähetetään

takaisin tehtaalle uudelleen 

käytettäväksi.

Ympäristö 
ystävällinen
valinta



Liukuovet

- Erittäin kestävä ja tiivis!

- Komposiitti materiaalina kestää

   säiden vaihtelun

- Tiivisteemme ovat vertaansa vailla

- Laajin väri ja pintakuosivalikoima

- Markkinoiden pisin takuu 10v.

- Nopeat ja joustavat toimitukset



Varmasti tiivis ja
toimiva

Lasiliukuovissamme tiiveys on 

omaa luokkaansa, kiitos nerokkaan

keskitiivisteen.

Lasiliukuovemme karmit ja puitteet

on valmistettu samasta 

materiaalista joten ovi kestää kovaa

käyttöä ja toimii pakkasella sekä 

helteellä moitteettomasti.



Tilantuntua

Lasiliukuovilla saadaan tilaan
avaruutta viihtyvyyttä sekä 
arvokkuutta.

Upottamalla kynnyksen lattian 
tasolle saadaan esteetön kulku ja
tilan käyttö muuttuu oleellisesti.

Nauti pihastasi tai maisemastasi
suurien lasien ansiosta säätilasta
huolimatta ja päästä luonto sisään. 



Ranskalaiset
parvekeratkaisut

Ranskalaiset parvekeovet, ikkunat

ja lasiliukuovet integroidulla

kaideratkaisulla.

Asennamme kaiteen ja kiinnikkeet

valmiiksi jo tehtaalla joten säästät

aikaa ja rahaa.



Lasiväliseinät

Lasiväliseinillä eristät tehokkaasti

äänen, mutta säilytät näköyhteyden 

ympäristöösi.

Lasiväliseinät tuovat arvokkuuden

tilaasi tai kotiisi.

 

Tässä ratkaisu mm. avokonttoreiden

meluongelmaan.



Lasiväliseinät kotiin

Lasiväliseinillä eristät tehokkaasti

äänen, mutta säilytät näköyhteyden 

ympäristöösi.

Lasiväliseinät tuovat arvokkuuden

tilaasi tai kotiisi.

Vekkiverholla tai sähkölasilla peität

näkyvyyden helposti ja tyylikkäästi.



Komposiitti-ikkunat
ja parvekeovet
Komposiitti-ikkunamme ja 

parvekeovet valmistetaan 

kestäviksi ja erittäin toimiviksi.

Kippikääntö ikkuna on miellyttävä

käyttää sen kippituuletuksen 

ansiosta.

Kippituuletuksella et tunne ikävää

vedon tunnetta ja vesi pysyy ulko-

puolella myös ikkunan ollessa

tuuletusasennossa.



Mattavärit

Uutuutena suuren suosion

saavuttaneet 9 uutta mattaväriä.

Saatavana kaikkiin tuotteisiimme!



Värit ja pinnat

Tuotevalikoimamme sisältää 

suuren valikoiman erilaisia 

laminoituja kuoseja ja pintoja. 

Profiilimme on testattu kovissa

olosuhteissa kestävyyden ja värien

pysyvyyden suhteen.



10 vuoden täystakuu

Hitsatut kulmat takaavat 100% vesitiiveyden, kippi-kääntö ikkunoissa

Heloitus kiertää puitteen ympäri

Lähes reklamaatiovapaa

Huoltovapaa

Vain kaksi pestävää pintaa

Karmi ja puitemateriaalit kierrätettävissä jopa 500 vuotta

Järkevin valinta

Tuotteemme on järkevin valinta

johtuen sen;

-kestävyydestä

-toiminnallisuuksista

-toimivuudesta

-valmistustavasta 

-laajasta laminoidusta väri- ja

 pintakuoseista

-pisimmästä elinkaaresta

-parhaasta kierrätyksestä

Nopeat ja joustavat toimitukset

Toiminnallisuudet; kippi, liuku, ranskalainen ja yhdistelmä ikkunat...





LUPAUS
Meidän tehtävänämme on tehdä
ikkunoita ja ovia uudella ja
innovatiivisella tavalla.
 
Raaka-aineemme karmeissa
ja puitteissa poikkeaa yleisesti 
käytettävästä materiaalista puusta 
ja alumiinista.
 
Emme käytä silikonia tai liimaa.
 
Toimimme vastuullisesti
sekä ympäristöystävällisesti.
 
Vanhoja ratkaisuja uudella tavalla.

Tuomme rohkeasti uusia tuotteita
ikkuna-ja ovi markkinaan.

Toimitus

Uusi as
iakas, si

nne m
inne

halusitte
 ja turhia 

aikailem
atta!



Yhteystiedot

Kerromme mielellämme lisää

tuotteistamme sekä ratkaisuista.

teemu.haapalahti @ iccuna.fi
+358 40 827 6274

kyosti.ypya @ iccuna.fi
+358 44 292 4547

elias.sarajarvi @ iccuna.fi
+358 40 411 3831

myynti @ iccuna.fi

www.iccuna.fi

Teemu Haapalahti

Kyösti Ypyä

Elias Sarajärvi
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