
Lumon tuo markkinoille uuden terassikonseptin
Parvekejulkisivu- ja terassilasitusratkaisujen johtava osaaja Lumon esittelee Habitare-messuilla uudenlaisen lasiterassin. Sen
pystypuitteeton seinärakenne mahdollistaa esteettömän näkymän ympäristöön. Muunneltavissa oleva, helposti liikkuva
lasiseinä lisää terassin käyttömahdollisuuksia ja oleskelutilaa.

– Uusi seinärakenne parantaa käyttäjäkokemusta. Erityistä lasiseinissä on se, ettei niissä ole lainkaan karmeja tai puitteita lasilevyjen välissä
tai pinnalla. Puitteeton lasiterassi tarjoaa avoimen, esteettömän näköalan ympäristöön. Uuden avautumistavan ansiosta lasit muodostavat
avatussa asennossa siistin, verhomaisen elementin, kertoo Lumonin markkinoinnista Mira Laurila.

Avautumistapa ei vie juurikaan sisätilaa ja siksi koko tila on hyötykäytössä oleskelutilana. Käyttö on vaivatonta, koska lasit liikkuvat helposti ja
kevyesti. Lasiseiniin ja kattoon voidaan asentaa lisävarusteena auringonsuojaverhot.

Lumon tarjoaa koko terassipaketin toimituksen: perustuksen, lattian, rungon, katon ja seinät. Lumonin valikoimaan kuuluu uuden
lasiterassimalliston lisäksi parvekkeiden alumiini- ja lasikaiteet, parvekelasitukset sekä uudis- ja korjausrakentamiseen koko parvekejulkisivut.

– Terassilasitus luo uusia mahdollisuuksia asumiselle ja viihtymiselle. Se on mainio kesäolohuone, saunan jälkeinen vilvoittelutila ja paikka
harrastaa lähellä luontoa. Lasiterassia valittaessa on tärkeää ottaa huomioon ulkonäön ja tilan lisäksi myös rakenteet ja toimivuus.
Rakennetaanhan lasiterassi palvelemaan vuosikymmeniä, Laurila sanoo.

Tuotekehitys jatkuu koko mallistossa

Lumon kehittää jatkuvasti tuotteitaan, jotta niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Oma tuotekehitysosasto pitää Lumonin lasitukset
kehityksen kärjessä ja tarjoaa myös tulevaisuuden arkkitehtuurin ja asiakkaiden vaatimukset täyttäviä lasitusratkaisuja.

– Lumonin valtteja ovat kotimainen tuotekehitys, hyvä yhteistyö asiakkaiden, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja muotoilijoiden kanssa,
laadukkaat suomalaiset tuotantolinjat sekä omat yrityksen asentajat. Helppokäyttöisyys, kestävyys ja ajaton muotoilu ovat tunnusomaisia
Lumonin parveke- ja terassilaseille. Lisäksi Lumon huoltaa ja tarjoaa lisäosia jo asennettuihin parveke- ja terassilaseihin, Laurila sanoo.

Uudenlainen lasiterassi on ensimmäistä kertaa nähtävillä Habitare-messuilla Lumonin osastolla 7b59.
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Lumon lyhyesti

Lumon on suomalainen parvekejulkisivu- ja terassilasitustuotteiden myyntiin, valmistukseen, asennukseen ja huoltoon keskittynyt
kansainvälinen konserni. Yrityksellä on tytäryhtiöitä Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Sveitsissä, Venäjällä, Espanjassa, Kanadassa ja Kiinassa.
Lumonin tuotevalikoimaan kuuluvat parvekelasit, lasiterassit, tilanjakajat ja erilaiset parvekejulkisivuratkaisut. Tuotteiden suunnittelu ja
valmistus tapahtuu pitkälle automatisoidussa tehtaassa Kouvolassa. Lumon tarjoaa myös apuvälineitä ja asiantuntemusta
parvekejulkisivusuunnittelun avuksi. Lumon yhtiöiden palveluksessa on yli 800 työntekijää. Päämarkkina-alueena on Eurooppa. Lumon on
saanut Suomalaisen työn liiton Avainlippu ja Design from Finland tunnukset.


