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Ovet ja ikkunat: Kohtuullisen kokoiset (max. ≈ 
0,2 m2, eikä altistusta tärinälle) voidaan valmistaa 
ilman kehystä lasista tai läpinäkyvästä muovista 
(akryyli, PVC, polykarbonaatti, PS, jne.) (kuva 1). 
 
Keskikokoisille (max ≈ 0,6 m2) suositellaan 
kehykseksi NORCAN 18 x 31,5 profiilia (kuva 2,4). 
Ovet ja ikkunat, joiden koko ylittää 0,6 m2 tai jotka 
ovat kuormituksen alaisina tai altistuvat tärinälle, 
tulee kehystää NORCAN 31,5 x 31,5 mm - 45 x 90 
mm profiileilla (kuva 5). 
 
Sivuun käännettävät suojarakenteet ja 
suojakannet tulisi ensisijaisesti valmis-taa NORCAN 
31,5 x 31,5 mm profiilista, jonka keveys ja 
kiinnitysurat tarjoavat merkittäviä etuja 
turvasuojien valmistamisessa. (kuva 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taiteovet: Taiteovet ovat helposti 
valmistettavissa saranoiduista elementeistä. 
Kahden ovilevyn välinen kulma ei saa alittaa 20°, 
jotta saranat eivät ylikuormittuisi. (valmiit 
taiteovet varustetaan rajoittimella) 
 
 
 
 

 

Liukuovet ja liukuikkunat: Kohtuullisen 
kokoiset 4–5 mm lasilevyt ovat asennettavissa 2-
uraiseen profiiliin N 0413 (kuva 7). 

8 mm vahvuiset lasilevyt ja muut paneelit voidaan 
asentaa:  

- Suoraan NORCAN profiilien uriin (kuva 8, 10). 

- Käyttäen 3-uraprofiilia N 0411 tai sen 2-
uraversiota N 0412 (kuva 7). Halkaisijaltaan 8 mm 
täytteen N 0517 lisääminen alemman profiilin 
uraan mahdollistaa paneelien poistamisen ilman 
kehysrakenteen purkamista. (kuva 9). 

Häiriöttömän ja äänettömän paneelien liukumisen 
varmistamiseksi suositellaan PE-Rullan N 1345 
käyttämistä (kuva 7). 

 



 

 

 

 

Ylhäältä kannatetut liukuovet ja -ikkunat 
valmistetaan NORCAN profiileista seuraavasti: 

- Käyttämällä yläohjaimen kiinnitysurassa 
liukupalaa N 1360 tai N 1356 (kuva 1 ja 2). 

- Käyttämällä alaohjaimena kiinnitysurassa 
liukuvaa 8 mm PA, POM tai PE suikaletta (kuva3 ja 
4), tai ohjainpalaa N 1348 tai ohjaintappia N 1480 
(kuva 9 ja 11). 

- Ylhäältä kannatetuissa liukuovissa voidaan 
hyödyntää myös muita liukukiskoja ja pyörästöjä. 

Kysy vaihtoehdoista toimittajalta. 

 
 
 
 
 
 
 
Alhaalta kannatetut liukuovet ja -ikkunat 
valmistetaan NORCAN profiileista helposti 
käyttämällä oven ylä- ja alareunassa H-liukupaloja 
N1362. 
 
Huom. Jos liukuovielementtien nopea 
poistaminen ja uudelleen asentaminen on 
tarpeen, suositellaan yläjohteeksi 3-uraprofiilia N 
0411 ja ovielementtien yläohjaimiksi 
ohjaintappeja N 1480, jotka voi helposti vapauttaa 
lukitusruuvia löysäämällä (kuva 9). 
 
 

 

 

Alhaalta kannatettuja liukuovia voidaan valmistaa 
myös: 

- Käyttämällä yläohjaimena kiinnitysurassa 
liukuvaa 8 mm PA, POM tai PE suikaletta (kuva 
10). 

- Käyttämällä alaohjaimena kiinnitysurassa 
liukuvaa 8 mm PA, POM tai PE suikaletta. 
Alareunaan voidaan asentaa myös kuulalaakerit 
(8/22x7mm) varmistamaan kevyempi liikkuminen. 
(kuva 12). 

31,5 x 31,5 mm ja 31,5 x 45 mm profiileissa 
kuulalaakeri (8/22x7mm) asennetaan 
upotusporaukseen (kuva11). 

Helposti poistettavissa liukuelementeissä 
käytetään sivusuuntaiseen ohjaukseen 
ohjaintappeja N 1480, jotka voi vapauttaa 
lukitusruuvia löysäämällä. Liukuelementti on 
kannatettu alhaalta esimerkiksi kuulalaakerilla 
(kuva 9). 

 

 


