
Paras ratkaisu
moderniin
arkkitehtuuriin

Skaala Alfa
FrostFree
Tulevaisuuden ikkunat asennetaan tänään

Skaalan uuden Alfa-luokan ikkunat tuovat avattavien 
ikku-noiden energiatehokkuuden aivan uudelle tasolle. 
Alfa-luokan tehokkaimman ikkunan energiakulutus on 
vain 30 Kwh/m² vuodessa.

Ikkunan rakenteessa on uusia innovatiivisia ratkaisu-
ja. Ulkopinnan alumiini ja lasi toimivat sääsuojana ja 
takaavat pitkän huoltovapaan käyttöiän. Avattavat ik-
kunapuitteet ja lasiosat on liitetty toisiinsa uudella lii-
maustekniikalla jonka ansiosta syntyy yhtenäinen tiivis 
ja erittäin luja rakenne. Tämä liitostapa mahdollistaa 
myös sirommat puitedimensiot ja suuremmat valo-
aukot. Eristyslasielementtien rakenne ja lasivalinnat 
edustavat toimialan kehittyneintä teknologiaa ja ulko-
pinnan huurtumattomuus on Skaala Alfa -tuotteiden 
vakio-ominaisuus.

Erinomaiset suoritusarvot on saatu aikaan teknisten rat-
kaisujen lisäksi käyttämällä karmin ja sisäpuitteen lisäksi 
myös ulkopuitteessa kotimaista puuta, mäntyä. 

SILEÄ ULKOPINTA SOVELTUU
MODERNIIN ARKKITEHTUURIIN

Skaalan oksattomalla laatupuulla on alhainen läm-
mönjohtavuus ja ympäristöystävällisenä luonnonma-
teriaalina se on parempi materiaalivaihto verrattuna 
öljypohjaisiin muoveihin tai lasikuituvahvisteisiin kom-
posiittimateriaaleihin.

Alfa-luokan tuoteperheeseen kuuluvat myös yhteen-
sopivat ja energiatehokkaat parveke- ja ulko-ovet sekä 
maisemaovet. 
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Skaala Alfa
FrostFree
Nykyaikainen ratkaisu perinteiseen arkkitehtuuriin

Skaala Alfa FrostFree 2013 -ikkunamallin urakoristeltu 
ulkopinta siroine puiterakenteineen soveltuu korjausra-
kentamiseen sekä uudiskohteisiin silloin, kun ikkunalle 
halutaan perinteinen ilme. Säänkestävän alumiiniverhoilun 
ansiosta ikkuna on huoltovapaa. 

Puu- ja alumiinipintojen erilaiset sävy-yhdistelmät voidaan 
toteuttaa helposti. Skaalan ympäristöystävällinen ja oksa-
ton laatupuu takaa upean, kuultolakatun puupinnan vaih-
toehtona maa-latulle sävylle. Ikkunoiden eristyslasiele-
mentit varustetaan aina tyylikkäillä ja energiatehokkailla 
Super Spacer -välilistoilla. 

. Skaala Alfa FrostFree – 70% säästöä verrattuna
   vähimmäisvaatimukset täyttävään ikkunaan

. 100%:sti kierrätettävät materiaalit

. Saneerauskohteen vanhat ikkunat ja ovet 
   kierrätämme luonnollisesti myös 100%:sti

URAKUVIOITU ULKOPINTA SOVELTUU
PERINTEISEEN ARKKITEHTUURIIN

Paras ratkaisu
perinteiseen
arkkitehtuuriin
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• Enemmän luonnonvaloa sisätiloihin 
• Erinomainen säänkesto
• Hyvä ääneneristävyys
• Tehokas auringonsuoja
• Pysyy huurtumattomana kaikissa olosuhteissa

Skaala Ikkunat ja Ovet Oy 
Puh. 010 8354 700
info@skaala.com
www.skaala.com
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