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KIINNOSTAVIMMAT TUOTTEET
ERI VALMISTAJILTA
Lokki Ikkunat ja Ovet on suomalainen tuotemerkki, jonka
alle on koottu kiinnostavimmat ja parhaat tuotteet useiden
kotimaisten valmistajien mallistoista. Jälleenmyyjänä
meillä on mahdollisuus poimia valikoimiimme kunkin
valmistajan helmet ja eri tuotealojen paras osaaminen.
Klassikkotuotteiden lisäksi mallistossamme on uudenlaisia
vaihtoehtoja kuten komposiitti-ikkunoita ja -ovia sekä
erilaisia liukuovia.
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Lokki Ikkunat ja Ovet -tuotemerkin ja verkkokaupan omistaa suomalainen perheyritys PT-Trading Oy,
jolla on juuret syvällä suomalaisessa puunjalostus- sekä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Tuotteita myydään
oman verkkokaupan lisäksi rakennusalan ammattilaisten kautta ympäri Suomen.
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KOTIMAINEN TYÖ

YMPÄRISTÖ

Kaikki Lokki Ikkunat ja Ovet -malliston tuotteet
suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Tarkoin valitut
sopimusvalmistajat ovat kokeneita, kotimaisia alan
toimijoita. Osalla tuotteista on myös Avainlippu-tunnus.

Kestävän kehityksen mukainen toiminta ja ympäristöarvot näkyvät niin materiaalivalinnoissa kuin energiatehokkuusvaatimuksissa. Asiakkaalle mittatilaustuotteiden
ostaminen verkkokaupasta on vähänpäästöinen valinta.

KESTÄVYYS

EDULLISUUS

Suomen sääolot ja vuodenaikojen vaihtelu vaativat
rakennusmateriaaleilta paljon. Lokki-mallistossa on
luotettavien perustuotteiden lisäksi myös innovatiivisia
komposiitti-ikkunoita ja ovia, jotka ovat 100 % vesitiiviitä.

Rajattu tuotemallisto ja verkkokauppaan painottuva
jälleenmyynti mahdollistavat edullisen hintatason.
Emme kilpaile halpatuonnin kanssa, vaan haluamme
tarjota kotimaisia tuotteita hyvällä hinta-laatusuhteella.
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PUUALUMIINI-IKKUNAT
KOTIIN JA MÖKILLE
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Lokki Basic ja Lokki Energy ovat kotimaisia puualumiini-ikkunoita, jotka valmistetaan
kiinteänä tai sisään avautuvana asiakkaan tilaamilla mitoilla. Puualumiini-ikkuna on
yleisin ikkuna pientaloissa ja sen rakenne kestää vuosikymmeniä Suomen vaihtelevissa
sääoloissa. Ikkunan karmisyvyys on valittavissa rakennuksen vaatimusten mukaan, joten
molemmat ikkunamallit sopivat sekä remontointiin että rakentamiseen.

Kiinteä vai avattava?

Lokki Basic vai Lokki Energy?

Suomen suosituin ikkunamalli on varmatoiminen ja avattava
puualumiini-ikkuna. Avattavasta ikkunasta on helppo tuulettaa
ja se toimii myös hätäpoistumistienä. Energiatehokas kiinteä
ikkuna soveltuu suuriin ikkunapintoihin ja tiloihin, joissa
ikkunaa ei välttämättä tarvitse avata.

Lokki Basic on energiatehokas perusikkuna niin vakinaiseen
asumiseen kuin mökille. Lokki Energy on hyvä valinta matalaenergiataloihin ja kohteisiin, joissa energiatehokuuteen halutaan
panostaa normaalia enemmän. Lämmönläpäisykykyyn (U-arvo)
ja ääneneristävyyteen voi vaikuttaa myös lasitusvalinnoilla.

Lisää malleja verkkokaupassa.
Materiaali: sisäpinnat kotimaista puuta, ulkopinnat säänkestävää alumiinia.
Karmisyvyydet: 130, 170 tai 210 mm. U-arvo: 0,6–0,98.

Tutustu myös
uudenlaisiin
ikkunavaihtoehtoihin
sivuilla 6-9.
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MONIPUOLISET

LOKKI SKANDINAVIA -IKKUNAT
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Suomessa suunniteltu ja valmistettu Lokki
Skandinavia -mallisto on kokoelma näyttäviä ja
laadukkaita puualumiini-ikkunoita. Kiinteän
perusikkunan lisäksi Lokki Skandinavia -sarjassa
on monipuolisia käyttöominaisuuksia tarjoava
kippi-ikkuna sekä kiinteän ja kippi-ikkunan
yhdistelmä. Helppokäyttöinen kippi-ikkuna
avautuu perinteisen sisään avautuvan ikkunan
tapaan sivulta – tai kippiasennossa yläreunasta.

Kuva? Tulossa!

Skandinavia-ikkunoiden vakioväri on valkoinen. Lisämaksusta
sisä- ja ulkopuolelle saa RAL-värikartan maalisävyjä, sekä sisäpuolen puuosiin vaihtoehtoina väritön suojalakkaus, valkolakkaus
ja kuultosävyt tammi, tiikki, pähkinä, mänty, olki tai ebenpuu.

Materiaali: sisäpinnat kotimaista puuta, ulkopinnat säänkestävää alumiinia.
Karmisyvyys: 105 mm. U-arvo: 1,0.

Kippiasennossa ikkunasta tuulettaminen onnistuu
ilman putoamisvaaraa, sillä ikkuna avautuu yläreunasta
suurimmillaan noin 10 cm. Täyskorkea kippi-ikkuna on
myös oivallinen terassiovi pieneen tilaan.

Lokki
Skandinavia
-ikkunoiden
karmisyvyys
on 105 mm.
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HUOLTOVAPAA JA MODERNI

LOKKI FUTURE -MALLISTO
Kotimaisen Lokki Future -sarjan ikkunoissa ja ovissa on uudenlaisia
toiminnallisuuksia, joista on iloa etenkin pienissä tiloissa. KeskiEuroopassa paljon käytetyt kippi-ikkunat ja ns. ranskalaiset ikkunat
tuovat monipuolisuutta ikkunoiden käyttöön. Säänkestävä komposiitti ei vaadi huoltomaalauksia, joten se on huoleton valinta niin
kotiin, piharakennuksiin kuin mökille. Lokki Future -sarjaan kuuluu
neljä erilaista ikkunavaihtoehtoa ja lasiaukollinen terassiovi.
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Teräsvahvistetut komposiittiovet ja -ikkunat ovat kennomaisen
rakenteen ansiosta energiatehokkaita sekä 100 % vesi- ja
ilmatiiviitä.

Kippi-ikkuna avautuu perinteisesti sivulle tai kippiasentoon.
Turvallisessa kippiasenossa ulkoilma ohjautuu suoraan
katonrajaan, jolloin tuuletus on tehokasta.

Lokki Future
-malliston
karmisyvyys on
vakiona 82 mm

Kaksiosainen ja ilman välikarmia toteutettava ranskalainen
ikkuna avautuu kolmella tapaa: kippi-ikkunaksi, perinteisen
ikkunan tapaan sivulta tai avoimeksi koko kahden ikkunan
leveydeltä.
Materiaali: teräsvahvistettu komposiitti (PVC).
Karmisyvyys: 82 mm.

Lokki Future -terassiovi on saatavilla kokolasisena tai
puolikorkealla lasilla – myös pariovena. Terassiovissa on
vakiona portaattomasti lukittava tuulijarru.
Kaikki Lokki-ikkunat ja ovet valmistetaan asiakkaan
tilaamilla mitoilla ja pintakäsittelyillä.
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LIUKUOVET JA MAISEMAIKKUNAT
AVARTAVAT NÄKYMIÄ

Puualumiini-rakenteisen Lokki-lasiliukuseinän
koko vaihtelee valitun mallin mukaan. Keskeltä
avautuvilla pariovilla varustettu lasiliukuseinä
voi olla lähes kahdeksan metriä leveä.
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Kätevä ja tilankäyttöä parantava liukuovi on yhtä tiivis ja energiatehokas kuin perinteinen ulko-ovi. Lasiliukuseinällä kotiin ja
loma-asunnoille saa kauniin maiseman lisäksi valoa ja etenkin
kesäisin uusia tilankäyttömahdollisuuksia. Lokki-malliston
kotimaisissa terassiliukuovissa on kaksi materiaalivaihtoehtoa:
perinteinen puualumiini tai teräsvahvistettu komposiitti.

Tyylikkään puualumiinisen lasiliukuseinän kynnys on lattian
tasolla. Sisä- ja ulkopintaan on useita värivaihtoehtoja.
Karmisyvyys 210 mm.

Lokki-komposiittiliukuovi sopii pieniinkin tiloihin. Kennorakenteen ja hitsattujen saumojen ansiosta ovi on tiivis ja säänkestävä. Sopii Future-malliston rinnalle. Karmisyvyys 194 mm.

Kiinteän ikkunaosan ja liukuoven eri yhdistelmät. Puualumiiniseen lasiliukuseinään saatavilla kaikki vaihtoehdot.
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KOTIMAISET ULKO-OVET
SUOMEN SÄÄOLOIHIN
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Oikein valittu ja energiatehokas ulko-ovi lisää kodin asumismukavuutta ja turvallisuutta.
Ryhdikäs ja eri vuodenaikojen sääoloja kestävä ulko-ovi kohentaa myös talon ulkonäköä ja arvoa.
Lokki-malliston kaikki ulko-ovet on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Ulkoasuja, ovimalleja
ja värivaihtoehtoja löytyy kaiken tyylisiin rakennuksiin – remontoijalle ja uudisrakentajalle.

Katso myös
teräsvahvistetusta
komposiitista
valmistetut
Future-ovet
s.8-9.

HDF-pintainen Lokki-ulko-ovi on alumiinijäykisteinen ja
sillä on 10 vuoden suoranapysymistakuu. Ovissa on vakiona
Abloy-murtosuojasaranat ja lukkorunko.

Kolme eri rakennetta ja eristyskykyä
• Eturakenne: edullinen ovi esim. varastoon tai
puolilämpimään tilaan. U-arvo 0,78–1,0
• Vakiorakenne: hyvin eristävä rakenne kaikkiin
ulko-oviin. U-arvo 0,7–1,0
• Matalaenergiarakenne: vankka ja energiatehokkain
rakenne. U-arvo 0,6–0,9

Säänkestävä
Lokki Laine
Alumiinilla säänkestäväksi
vahvistettu Lokki Laine on
luottovalinta terassi- tai parvekeoveksi. Lasiaukollisen oven
ulkopuoli on alumiinia, sisäpuoli
maalattua puuta. Lasin korkeuden
voi valita vapaasti.

HDF-pintaisten ulko-ovien karmisyvyydet 115 mm, 131 mm,
170 mm tai 210 mm.
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VÄLIOVI

ON OSA KODIN SISUSTUSTA

Omaan tyyliin sopivilla väliovilla kotiin saa helposti ja edullisesti
uutta ilmettä, näkösuojaa ja yksityisyyttä. Kotimaisesta Lokkiväliovimallistosta löytyy niin moderneja kuin klassisia perusovia
sekä niihin sopivia lasiaukollisia väliovia, joilla tilaan saa valoa
ja viihtyisyyttä. Värivaihtoehtoja on runsaasti ja Lokki-malliston
kaikki väliovet toimitetaan aina karmin kera.
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Valitse moderni tai perinteinen tyyli – valkoisen vakiovärin lisäksi välioviin on erikoistilauksesta saatavilla
monipuolinen valikoima maalisävyjä.

Lisäs
uoj
kuiva aa
koste n ja
an ti
välise lan
en
oveen

Esimerkiksi pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen – tai muun
kuivan tilan – väliseen oveen voi tilata erillisen suojakäsittelyn
maalauksen alle.

Lasiaukollinen väliovi lisää valoisuutta toisiinsa yhdistyvissä
huonetiloissa. Hyvä valinta esimerkiksi työhuoneisiin, takkahuone- tai ruokailutiloihin

Karm
i
sisält
yy
hinta
an!

Kotimaiset Lokki-sisäovet toimitetaan aina karmeineen.
Ovilehden vahvuus on 40 mm, rakenne on eristetty ja
HDF-pinta maalattu molemmin puolin.
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Kotimaisia Lokki Ikkunat ja Ovet
-tuotteita saa verkkokaupan lisäksi
useilta jälleenmyyjiltä, jotka ovat
rakentamiseen ja remontointiin
erikoistuneita yrityksiä. Ota ammattilaiset avuksi ovien ja ikkunoiden
mittauksesta asennukseen.

asiakaspalvelu@lokkiikkunat.fi
www.lokkiikkunat.fi

Lokki Ikkunat ja Ovet -jälleenmyyjä
palveluksessasi:
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