
 

 

PIIRDESÜSTEEMID 

Projekteeritud põhjamaise kliima jaoks  

PLASTMO PIIRDESÜSTEEMID  

– LOOVAD SUUREPÄRASE VÄLISKESKKONNA JA ANNAVAD NAUDITAVA VÄLJAVAATE  



 

 

Ajatu ja stiilne disain. Piirded koosnevad 

kahekihilisest karastatud ja lamineeritud 

turvaklaasist ning lihtsasti hooldatavast 

alumiiniumprofiilist. Klaaspiirded on saadaval 

eest või pealt kinnitatavana. Mõlema lahenduse 

puhul tagatakse kiire ja lihtne kokkupanek ainult 

mõne kinnitusdetailiga. 

Plastmo piirdesüsteemid on kujundatud tervikliku 

piirde ehitamiseks. Klaaspiirdeid tarnitakse reeglina 

komplekssena, kuid  võimalik on soetada ka ainult 

alumiiniumist piirdesüsteem ja klaasid eraldi. 

Klaaspiirded avardavad siseruumi terrassile, loovad 

mõnusa väliskeskkonna ja säilitavad samal ajal hea 

väljavaate. Klaasist piire on ideaalne turvapiire või 

kaitse tuule ja ilmastiku eest terrassil. 

PLASTMO PIIRETE EELISED 

Ainult mõne detailiga kiire ja lihtne kokkupanek 

Väga stabiilsed ja kindlad piirded 

Pikk tööiga 

Palju kasutusvõimalusi 

Lihtsasti hooldatavad 

Tänapäevane ja stiilne disain 

KLAASPIIRDED 



 

 

TEHNILISED ANDMED 

Klaasi laius 1165 mm* 
Klaasi kõrgus 930 mm 
Kogukõrgus koos profiilide ja käsipuuga 1000 mm 
Klaasi paksus 8,8 mm 
Klaasi erimass 20 kg/m2 
Klaasi värvus Värvitu 
Postide tsentrite vahekaugus 1200 mm 
Profiilide värvus Antratsiithall 
Kaitsevõime Klaas blokeerib 98% UV-kiirgusest  
Plastmo klaaspiirded täidavad järgmiste 
standardite nõudeid 

EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- ja D 

KLAASPIIRETE TUTVUSTUS 

KASUTUSKOHAD 
Terrassid 
Rõdud 

Prantsuse rõdud 
Tuuletõkkeseinad 

Trepipiirded 

MATERJAL 
Klaaspiirded on katsetel tõestanud, et nende 
stabiilsus ja tugevus vastavad piiretele 
esitatavatele nõuetele. Paksuseinalised profiilid 
annavad stabiilse ja ohutu piirde. Klaas on 
8,8 mm paksune, karastatud ja lamineeritud. 

OHUTUS 
Plastmo klaaspiirete karastatud ja lamineeritud 
klaasi on peaaegu võimatu murda. Murdmisel 
puruneb klaas väga väikesteks tükikesteks, 
mis jäävad kahe kile vahele rippuma. 

PAIGALDAMINE 
Plastmo klaaspiirdeid saab kinnitada eest või 
pealt. Alumiiniumist postides on sooned klaasi 
jaoks. See lahendus muudab konstruktsiooni 
üheks vastupidavaimaks turul. Käsipuu annab 
piiretele kena ja lihtsa ülaserva. 

HOOLDUS 
See lahendus nõuab minimaalselt hooldust. 
Soovitame puhastada klaasi ja 
alumiiniumprofiile 1–2 korda aastas pehme 
seebiveega. Ärge unustage pärast veega 
loputada. 

* Klaasi saab tellida ka teistes laiustes. 



 

 

PEALT KINNITATAVAD PIIRDED 

Toode Art nr Komplektsus 

Antratsiithall vahepost 2771209 1 post, 1 postitugevdus, 1 kinnitusplaat, 2 klambrit (20 mm), 4 suurt kruvi, 
2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi, 2 kiilu. 

Antratsiithall nurgapost 2772209 1 nurgapost, 1 postitugevdus, 1 kinnitusplaat, 2 klambrit (20 mm), 4 suurt kruvi, 
2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi, 2 kiilu. 

Antratsiithall otsapost 2773209 1 post, 1 postitugevdus, 1 kinnitusplaat, 1 klamber (20 mm), 1 klamber (950 mm), 4 suurt 
kruvi, 1 välistihend, 1 sisetihend, 2 käsipuu kinnituskruvi, 1 plastklots, 2 kiilu. 

EEST KINNITATAVAD PIIRDED 
Toode Art nr Komplektsus 

Antratsiithall vahepost 2781209 1 post, 1 põhjakork, 2 klambrit (20 mm), 2 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 
käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi. 

Antratsiithall välimine 
nurgapost 

2782209 1 välimine nurgapost, 1 põhjakork, 2 klambrit (20 mm), 4 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 
sisetihendit, 2 käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi. 

Antratsiithall sisemine 
nurgapost 

2784209 1 sisemine nurgapost, 1 põhjakork, 2 klambrit, 4 suurt kruvi, 2 välistihendit, 2 sisetihendit, 2 
käsipuu kinnituskruvi, 2 plastklotsi. 

Antratsiithall otsapost 2783209 1 post, 1 põhjakork, 1 klamber (20 mm), 2 suurt kruvi, 1 klamber (970 mm), 1 välistihend, 
1 sisetihend, 2 käsipuu kinnituskruvi, 1 plastklots. 

 KLAAS 

 
 

Toode Art nr Komplektsus 

 
 

1165 × 930 mm* 2701295 1 tk/pakk 

 KÄSIPUU 

 
 

Toode Art nr Komplektsus 

 
 

Antratsiithall käsipuu, 
4 m 

2770240 1 tk/pakk 

 OTSAKORK 

 
 

Toode Art nr Komplektsus 

 
 

Antratsiithall otsapõhi 2775200 1 tk/pakk 

KLAASPIIRETE 

SORTIMENT 

Plastmo klaaspiirdeid paigaldama asudes pole teil tarvis murda pead 

paigaldustarvikute üle. Järgmistest komplektidest leiate kõik vajaliku 

klaaspiirete paigaldamiseks. 

Klaasid, käsipuud ja otsakorgid tuleb juurde osta. 

* Klaasi saab tellida ka teistes laiustes. 
 

VAATA KA 
Plastmo 
vihmaveesüsteemi 
katustele ja leia 
kodulehelt 
KALKULAATOR 
 



 

 

POSTID PEALT 
KINNITAMISEKS 

Vahepost 

Nurgapost 

Otsapost 

POSTID EEST 
KINNITAMISEKS 

Sisemine 
nurgapost 

Vahe- ja 
otsapost 

Välimine 
nurgapost 



 

 

TÄHTIS! 
Kuna klaas ei talu lööke servade 
vastu, siis hoidke klaasi 
ettevaatlikult. KLAASPIIRETE 

PAIGALDAMINE 

VAJALIKUD ABIVAHENDID PEALT KINNITAMINE 

Järkamissaag 
Trell 
Neutraalne universaalsilikoon, soovitatavalt must 

Enne alustamist lugege kogu 
paigaldusjuhend läbi. Fotod 4–10 näitavad 
nii pealt kui ka eest kinnitamist. 

Paigaldage kinnitusplaadid tsentrite 
vahega 1200 mm. 

Kinnitage postid kaasasoleva 4 kruviga. 
Postitugevdused peavad jääma vertikaalselt. 
Reguleerida võite kaasasolevate kiiludega. 

Pange postidele liimi ja libistage postid 
postitugevdustele. 

Vajutage välimine tihend soonde nii, et 
kollane triip jääks vastu posti. 

Vajutage või lööge ettevaatlikult kummihaamriga 
klambrid posti soonte põhja. Otsapostil vajutage 
pikk klamber otsasoonde. 

Asetage plastklots klambrile, et see jääks klaasi alla. 
Klaas ei tohi vahetult klambrile toetuda. 

Asetage klaas ettevaatlikult postide soontesse. Jagage sisemine tihend kaheks osaks. Vajutage 
tihend posti ja klaasi vahele, nagu pildil näha. 

Kandke liim otsakorgi servadele ja pistke otsakork 
käepideme otsa. 

Lõigake käsipuu pikkus parajaks. Asetage käsipuu 
postiotstele ning puurige 3 mm ava väljastpoolt läbi 
käsipuu ja posti. Kinnitage käsipuu seejärel 
kaasasolevate kruvidega. Korrake seda iga posti 
puhul. 

EEST KINNITAMINE 

Kinnitage postid kaasasolevate kruvidega. 
Seejärel toimige fotode 4–10 järgi. 

Kandke liim põhjakorgi servadele ja pistke kork posti 
alumisse otsa. 

Paigaldage postid tsentrite vahega 1200 mm. 


