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      Askotalo, Lahti

HSL GLASS -täyslasiseinä
alumiiniliukuovella
•	 HSL ALU -liukuovet  
•	 Alumiiniprofiilit



        Askotalo, Lahti

HSL GLASS -täyslasiseinä
puuovella
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä
•	 Maalattu puu ja MDF ovipaketeissa



        Kouvolan Karhut, Kouvola

HSL ALU -alumiinilasiseinä 
puuovella
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä
•	 Maalattu puu ja MDF ovipaketeissa



       Kouvolan Karhut, Kouvola



        Kouvolan Karhut, Kouvola

HSL ALU -alumiinilasiseinä 
puuovella
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä
•	 Maalattu puu ja MDF ovipaketeissa



Kouvolan Karhut, Kouvola 

HSL ALU -alumiinilasiseinä 
liukuovella
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä ja liukuovissa



        K-Kampus, Helsinki

Rw37
dB

HSL ALU -alumiinilasiseinä 
liukuovella
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä ja liukuovissa



Ahlsell, Lahti

Rw37
dB

HSL ALU -alumiinilasiseinä
liukuovella
•	 HSL ALU -alumiinilasiseinät liukuovilla
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä ja liukuovissa



        Apotti, Helsinki.

Separattoritehdas, Helsinki

Aalto-yliopisto

HSL PLS -puulasiseinä
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Puuprofiilit (tammi) lasiseinissä
•	 Tammipintainen puu ovipaketeissa

HSL GLASS -täyslasiseinä
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Puuprofiilit (saarni) lasiseinissä
•	 Saarnipintainen puu ovipaketeissa



        Valimotie 17-19

HSL PLS -puulasiseinä
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Puuprofiilit (tammi) lasiseinissä
•	 Tammipintainen puu ovipaketeissa



        Rettig Group, Helsinki

HSL DIM PLS -puulasiseinä
•	 HSL kääntöovet  
•	 Puuprofiilit (tammi) lasiseinissä
•	 Tammipintainen puu ovipaketeissa
•	 Sähköhimmentyvät puulasiseinät puuovilla



     Rettig Group, Helsinki

HSL DIM GLASS -täysla-
siseinä
•	 HSL-kääntöovet  
•	 Alumiiniprofiilit lasiseinissä
•	 Laminaattipinta puuovipaketeissa
•	 Sähköhimmentyvät täyslasiseinät puuovilla

Sähköhimmentyvä HSL DIM GLASS 
-lasiseinä korvaa pölyä keräävät 
kaihtimet ja verhot.



HSL-täyslasiseinät
Täyslasiseinä on näyttävä ratkaisu monenlaisiin eri kohteisiin. Runsaat lasipinnat tuovat automaattisesti 
väljyyttä ja valoisuutta tilaan. Alumiiniprofiili ympäröi lasia vain ylhäällä, alhaalla ja tarvittaessa sivuilla. 
Lasien väliin ei profiileja tarvita.

HSL-täyslasiseinien laseina käytetään tarpeen mukaan valittua turvalasia. Lasien näkyvät reunat hiotaan
ja lasien väliset saumat joko jätetään avonaisiksi tai täytetään tarvittaessa silikonilla.

Täyslasiseinämme kanssa et joudu tinkimään ovivaihtoehdoista. Oveksi voit valita liuku- tai kääntöoven. 
Lisäksi meiltä saat oviautomatiikan, läpikulkujärjestelmät sekä kaikki tarvittavat saranat, sulkimet ja
lukkorungot.

Kuten kaikki HSL-järjestelmäväliseinät, myös HSL-täyslasiseinät toimitetaan juuri ajallaan ja asennetaan 
avaimet käteen -periaatteella. Asennus tehdään valmiin lattian päälle tehtaalla valmiiksi kootuista
elementeistä.

HSL-alumiinilasiseinät
Alumiini antaa väliseinille oman ainutlaatuisen ilmeen. HSL-alumiinilasiseinän valtteja ovat erittäin 
korkealuokkainen työn laatu, tarkka mitoitus ja runsas valikoima pintavaihtoehtoja. Tutustu tarkemmin.

Alumiinivälisenä suunnitellaan ja valmistetaan alumiiniprofiilista toiveittesi kokoisina ja muotoisina
elementteinä. Myös jaotukset saat juuri sellaisena kuin tarvitset. Elementit on lisäksi erittäin helppo
asentaa ja vaivaton siirtää tilatarpeiden muuttuessa.

Alumiinin kumppaniksi on tarjolla mm. lasi, melamiini, PVC-levy, maalattu MDF ja viilutetut levyt sekä
kangaspäällysteiset paneelit. Elementteihin voidaan myös kiinnittää sälekaihtimia, rullaverhoja, ym. 

Alumiiniseiniin asennetaan useimmiten liukuovia, mutta myös kääntöovet ovat mahdollisia.
Alumiiniprofiili on saatavana luonnonväriin anodisoituna tai jauhepolttomaalattuna RAL-värikartan
mukaisesti.

Liukuovivaihtoehdoille löytyvät testatut rakenteet arvoille Rw33 dB ja Rw37 dB. Testatuissa rakenteissa
lasit Optilam 8,4L (Rw33dB) ja Optiphon 10,5Lp (Rw39dB). Lasit ovat aina turvalasia ja ne voidaan valita 
projektikohtaisesti.

Meiltä saat myös seinäkeratkaisut, joissa seinät jäävät ylhäältä avonaisiksi.



HSL-puulasiseinät
Puun ja lasin yhdistelmä on yksi suosituimmista väliseinien materiaaleista. Eikä ihme, sillä yhdistelmällä
saa helposti tilaan kuin tilaan sopivan, tyylikkään väliseinäratkaisun. 
 
HSL-puulasiseinä on moduulirakenteinen, josta on kaksi etua: seinä on helppo asentaa ja tarpeen mukaan 
siirtää. Moduulien leveydet ja korkeudet voidaan mitoittaa toiveesi mukaan. Moduulit valmistetaan
tavallisesti 30×92 mm kokoisesta MDF-, puu- tai vaneriprofiilista tai erikoistoiveittesi mukaan. Profiili voi 
olla maalattu tai esimerkiksi pinnoitettu viilulla. Puulasiseiniin saat millaisen oven vain haluat (vakio-, 
paneeli-, liuku-, lasiovi jne). Väliseinän profiilieja, ovia ja umpipaneeleja voidaan lisäksi pintakäsitellä lakalla, 
maalilla, viilulla tai petsaamalla. 

HSL DIM GLASS -sähköhimmentyvät lasiseinät
Sähköhimmentyvien DIM GLASS -lasit korvaavat pölyä keräävät sälekaihtimet ja lamelliverhot.  Yhdellä 
kytkimen painalluksella - tai esimerkiksi liiketunnistuksen avulla - etsattua lasia muistuttava, läpinäkymätön 
lasiseinä muuttuu täysin läpinäkyväksi. Lepotilassa lasi on läpinäkymätön, eikä se kuluta laisinkaan virtaa. 
Sähköhimmentyvän HSL DIM GLASS -lasin ominaisuuksiin kuuluvat mm. erinomainen valonläpäisy, hyvä 
äänen eristys ja laminoidun tai karkaistun lasirakenteen turvallisuus. HSL DIM GLASS -lasien asentaminen 
käy nopeasti ja niiden käyttö on energiatehokasta, turvallista ja vaivatonta.

HSL Group palvelee suunnittelusta asennukseen
HSL Group on kokenut yhteistyökumppanisi sekä rakennus- että saneerausvaiheissa. Toimitamme juuri 
sopivat neuvottelutilakokonaisuudet asennettuna. HSL Groupin oma moduulijärjestelmä kattaa puu-
sekä alumiinirakenteiset ratkaisut. Valmistamiemme ja asentamiemme tilojen käyttöikä on erittäin pitkä
ja rakenteet ovat huoltovapaita. HSL Group toteuttaa myös järjestelmien muutostyöt.

Hyödynnä kokemuksemme ja ota yhteyttä.

Tuotanto:   Myyntinäyttely:
HSL Group Oy   HSL Group Oy
Myllypurontie 11  Lemuntie 3-5
18600 Myllyoja   00510 Helsinki
  
hslgroup.fi   asiakaspalvelu@hslgroup.fi



HSL Group Oy
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja

Puhelin 010 277 6500
asiakaspalvelu@hslgroup.fi

hslgroup.fi


