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Alumiiniset
rakennusjärjestelmät

Julkisivut, lasikatot,
ovet, ikkunat ja säleiköt

SUOMI



Julkisivut

P50L EI30/EI60
Osastoiva julkisivu
• paloluokat EI30 ja EI60
• luokitusraportit standardin
 SFS-EN 13501-2 mukaisesti
• runkoprofiilit P50L-järjestelmästä
• pystyrungon syvyys 120–250 mm
• vaakarunko 127 mm
• runkoprofiilien sisällä teräsvahvike
• lasitus 2K- tai 3K-eristyslaseilla tai
 julkisivulasituksena
• sisään ja ulospäin aukeavat ikkunat 
 paloluokassa EI30

P50S
Pintalistaton
julkisivujärjestelmä 
(SG)
• runkoprofiilit P50L-järjestelmästä
• lasitus 2K- tai 3K-eristyslaseilla tai
 julkisivulasituksena
• sisin lasi on mekaanisesti kiinnitetty
 runkoon ja ulommat lasit on liimattu
• ulkopuoli voi olla osittain listoitettu
 (puoli-SG)
• ulosaukeava yläsaranoitu SG-ikkuna

P50L/P50LE
Julkisivujärjestelmä
• runkoleveys 50 mm, saatavana myös
 60 mm leveänä P60L-mallina
• syvyys 5–250 mm
• 2-komponenttitiivisteet rungossa
• lasitus 2K- tai 3K-eristyslaseilla tai
 julkisivulasituksena
• runkojen Uf-arvo alkaen 0,65 W/m2K
• julkisivujärjestelmiin voidaan liittää 
 Purson sarjojen ovia ja ikkunoita
• CE-merkintä standardin
 SFS-EN 13830 mukaisesti
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NAPSU-säleet
NAPSU-sälejärjestelmä
• julkisivu- ja aurinkosälejärjestelmä
• säleiden kiinnitys vaakaan, pystyyn tai vinoon kulmaan
• säleiden helppo ja nopea asennus sekä kiinnitys NAPSU-kamman avulla
• kattava valikoima erilaisia ja erikokoisia säleitä
• uusia säleitä pystytään tekemään nopeasti ja edullisin kustannuksin mittatilaustyönä
• NAPSU-järjestelmään voidaan kiinnittää myös P50L-sarjan peitteitä säleiksi

P50L
Valokatto
• runkoleveys 50 mm
• syvyys 40–180 mm
• runkoprofiileissa on kanavat
 kyntetilan tuuletusta varten
• voidaan varustaa vaakarunkojen
 kondenssivesikanavilla
• säätyväkulmaisia runkoja
 kattolyhtyjä varten
• lämpöeristetty kattoluukku

RAKENNUKSILLE PERSOONALLINEN ILME
MUOTOILLUILLA ALUMIINIPROFIILEILLA.

P50L valokatto NAPSU-sälejärjestelmä



LK90H
Parvekeovijärjestelmä
• oven U-arvo jopa alle 0,9 W/m2K
• eristyslasin tai umpiosan
 paksuus 33–73 mm
• runkojen syvyys 90 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä erivärisiksi
• ovien saranointi pinta- tai putkisaranoilla
• ovilehden suurin sallittu massa 120 kg
• Euro Groove -ura standardiheloille
• monipistelukitus
• lukitus tuuletusasentoon

Käyttökohteita:
- ulos aukeavat parvekeovet ja
 pariparvekeovet
- ylä- tai sivupielelliset parvekeovet

LK78
Eristetyt ulko-ovet
• oven U-arvo alkaen 1,1 W/m2K
• eristyslasin tai umpiosan
 paksuus 21–61 mm
• runkojen syvyys 78 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan
 tehdä erivärisiksi
• ovien saranointi pinta- tai putkisaranoilla
• ovilehden suurin sallittu massa 120 kg

Käyttökohteita:
- sisään ja ulos aukeavat ovet/pariovet
- ylä- ja/tai sivupielelliset ovet
- liukuovet
- tuulikaapit

LK78H
Tehokkaasti eristetyt
ulko-ovet
• oven U-arvo jopa alle 0,9 W/m2K
• eristyslasin tai umpiosan
 paksuus 21–61 mm
• runkojen syvyys 78 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan
 tehdä erivärisiksi
• ovien saranointi pinta- tai putkisaranoilla
• ovilehden suurin sallittu massa 120 kg

Käyttökohteita:
- sisään ja ulos aukeavat ovet/pariovet
- ylä- tai sivupielelliset ovet

Ovet
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P50
Lämpöeristämättömät 
ovet
• lasin tai umpiosan paksuus 3–33 mm
• runkojen syvyys 50 mm
• ovien saranointi pinta- tai putkisaranoilla
• ovilehden suurin sallittu massa 100 kg

Käyttökohteita:
- sisään ja ulos aukeavat ovet / pariovet
- ylä- ja/tai sivupielelliset ovet
- liukuovet
- tuulikaapit

P80
Osastoivat palo-ovet
ja väliseinät
• paloluokat E30, EI230 ja EI260
• VTT:n tyyppihyväksymä Suomessa
• lasitus yksinkertaisilla tai 2K-palolaseilla
• sallitut lasimitat vaihtelevat lasityypeittäin
• umpiosassa alumiini- tai teräslevyt,
 joiden välissä kipsilevyt
• lämpöeristetyt runkoprofiilit
• runkojen syvyys 80 mm

Käyttökohteita:
- ovet ja pariovet
- ylä- ja sivupielelliset ovet
- väliseinät ja kiinteät ikkunat

PURSO SUNFLEX
Taitto-ovet
(SF50, SF55 ja SF75)
• eristetyt ja eristämättömät
 järjestelmävaihtoehdot
• ovien U-arvo jopa 1,0 W/m2K
• runkojen syvyys 50, 55 tai 75 mm
 järjestelmästä riippuen
• ovielementtien jako ja taittosuunta
 vapaasti valittavissa
• elementtien helppo asennus
• ovilehden korkeus maksimissaan 2800 mm
• erilaiset kynnysratkaisut mahdollisia

Käyttökohteita:
- terassin ovet ja väliovet
- sisään ja ulos aukeavat ovet

VALMIIT RATKAISUT MONINAISIIN 
KÄYTTÖTARKOITUKSIIN.

P80 osastoivat palo-ovet



Ikkunat

LK90eco
Ikkunajärjestelmä
• ikkunan U-arvo jopa 0,66 W/m2K
• Passive House Instituutin sertifioima tuote
• eristyslasin tai umpiosan paksuus 29–73 mm
• runkojen syvyys 90 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä
 erivärisiksi
• näkyvät saranat tai piilosaranat
• sivusaranoitu, kippi-ikkuna tai liukuhela
• ikkunapuitteen suurin sallittu massa
 100/130 kg

Käyttökohteita:
- sisään aukeavat ja kiinteät ikkunat
- ranskalaisen parvekkeen ikkuna-ovet
- pari-ikkunat ilman välipystyä
- liukuikkuna

LK75eco
Ikkunajärjestelmä
• ikkunan U-arvo jopa 0,77 W/m2K
• eristyslasin tai umpiosan paksuus 14–58 mm
• runkojen syvyys 75 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä
 erivärisiksi
• näkyvät saranat tai piilosaranat
• sivusaranoitu, kippi-ikkuna tai liukuhela
• ikkunapuitteen suurin sallittu massa 
 100/130 kg

Käyttökohteita:
- sisään aukeavat ja kiinteät ikkunat
- ranskalaisen parvekkeen ikkuna-ovet
- pari-ikkunat ilman välipystyä
- liukuikkuna

LK78H
Ikkunajärjestelmä
• ikkunan U-arvo jopa alle 0,9 W/m2K
• eristyslasin tai umpiosan paksuus 21–61 mm
• runkojen syvyys 78 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä
 erivärisiksi
• sivusaranoitu tai kippi-ikkuna
• ikkunapuitteen suurin sallittu
 massa 100 kg

Käyttökohteita:
- sisään ja ulos aukeavat ikkunat
- savunpoistoluukut
- kiinteät ikkunat
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Ikkunat ja terassi

LK78
Ikkunajärjestelmä
• ikkunan U-arvo alkaen 1,0 W/m2K
• profiilit kuten LK78H, mutta ilman
 profiilien lisäeristystä
• eristyslasin tai umpiosan paksuus 21–61 mm
• runkojen syvyys 78 mm tai 145 mm
• runkojen leveydet 30–150 mm
• sisä- ja ulkopuoli voidaan tehdä erivärisiksi
• sivusaranoitu tai kippi-ikkuna
• ikkunapuitteen suurin sallittu massa 100 kg

Käyttökohteita:
- sisään ja ulos aukeavat ikkunat
- savunpoistoluukut
- kiinteät ikkunat

P50
Eristämättömät
ikkunat, väliseinät ja 
kaiteet
• lasin tai umpiosan paksuus 3–33 mm
• runkojen syvyys 50, 80 tai 100 mm
• runkojen leveydet 20–150 mm
• sivusaranoitu tai kippi-ikkuna
• ikkunapuitteen suurin sallittu
 massa 100 kg

Käyttökohteita:
- sisään aukeavat ja kiinteät ikkunat
- väliseinät ja ovenpielet
- kaiteet

Purso-Riikku-terrace
Terassilasitus-
järjestelmä
•  eristämätön liukuoviprofiilisarja
•  ovielementin korkeus maksimissaan 6 mm:n 
 lasilla 3500 mm (4 mm:n lasi: 2500 mm)
•  saatavilla 2–5-piikkinen ala-/yläkisko
•  alakisko ulospäin kallistettu
 vedenpoistoa varten
•  erilaiset lukitusvaihtoehdot mahdollisia
•  helppo asennus ja käyttö
•  vaakaprofiili saatavilla ovielementteihin
•  harjatiivisteet ovielementtien välissä
•  pystyprofiilit ilman kahvaa,
 toispuoleisella kahvalla tai
 molemminpuolisella kahvalla

LK78 ikkunajärjestelmä Purso-Riikku-terrace terassilasitusjärjestelmä



Muita tuotteita
• Paneelit
• Säleikköprofiilit
• Alline-sisäkatto
• Vakioprofiilit

Erikoisprofiilit
Tapauskohtaisesti suunnitelluilla
profiileilla voidaan toteuttaa 
omaperäisiä rakenteita edullisin 
kustannuksin.

Sertifioitua laatua ekologisesti
Purso Oy on sitoutunut laatu- ja ympäristöasioihin.
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. on myöntänyt
Purso Oy:lle SFS-EN ISO 9001- ja SFS-EN ISO 14001 -sertifikaatit.
Rakennusjärjestelmille on myönnetty Venäjän GOST R -sertifikaatti.

Pulverimaalaamolla on oikeus käyttää saksalaista GSB-laatutunnusta.

Purso Oy kehittää ja markkinoi profiileita ja tarvikkeita rakennusjärjestelmiin. 
Itsenäiset valmistajat suorittavat lopputuotteiden myynnin ja valmistuksen.

Pintakäsittelyt

Anodisointi
Anodisointi on sähkökemiallinen menetelmä, jolla kasvatetaan alumiinin
luonnollisen oksidikerroksen paksuutta. Anodisointi muodostaa kovan
kulutusta kestävän pinnan, jolla on erinomainen säänkesto.

Pulverimaalaus
Profiilin pintaan ruiskutetaan pulveri, joka sulatetaan kestäväksi ja tasaiseksi 
pinnaksi. Ennen maalausta profiileille tehdään esikäsittely, jolla varmistetaan
maalin pysyvyys. Yleensä käytetään RAL-värikartan sävyjä, mutta muutkin
värit ovat mahdollisia.

Lisätietoa järjestelmistä löytyy tuotekansiostamme ja
sivustoltamme www.pursobuilding.fi
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PursoCal
PursoCal-ohjelma tarjoaa ratkaisun 
alumiinirakenteiden päivittäiseen
suunnitteluun, mitoitukseen ja
valmistukseen. PursoCal-ohjelma on
toteutettu yhteistyössä saksalaisen 
Orgadan kanssa.

Purso Oy
Rakennusjärjestelmät
Alumiinitie 1, 37200 Siuro

Puh. 03 3404 111, fax 03 3404 500

purso@purso.fi
www.pursobuilding.fi

Valmistus, myynti ja tekninen neuvonta

Materiaalit

Alumiiniprofiilit
• kevyt ja luja materiaali
• hyvä korroosionkesto
• helppohoitoinen
• seos yleensä EN-AW 6063
• helposti kierrätettävissä

Tiivisteet
• EPDM-kumi

Lämpökatkot
• PA66+ 25% GF
• PVC


