Thinking of glass

Essis sisustuslasimallisto- Tarina

Essis by Lasilinkki
Lasilinkki Oy on kuopiolainen, arvostettu
täyden palvelun lasitusliike, jolla on neljän
vuosikymmenen kokemus lasiratkaisujen
suunnittelusta ja toteutuksesta. Essis by
Lasilinkki on yrityksen kolmannen polven
yrittäjän oma tuotemerkki.
Essis on syntynyt rakkaudesta lasilla
sisustamiseen löydettyämme lasin
sulatuksen monipuoliset mahdollisuudet.
Essis tuotteet ovat aina uniikkeja ja
pajallamme käsityönä valmistettuja.
Valoa, läpinäkyvyyttä ja monimuotoisuutta.
Kaikki ominaisuuksia, jotka tekevät lasista
lasin. Me olemme moottori, se mahdollistava
mestari, joka haluaa tuoda lasin loputtomat
käyttömahdollisuudet jokaisen ulottuville.
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Auringonnousu-lasiseinä
Tuote: Auringonnousu
Koko: 700 x 2000 mm
Lasiseinä: 6 mm sulatettu ja karkaistu
Optiwhite-lasi mustilla alumiinilistoilla.
Hinta: 1700 €
Saanan ja Ollin suunnittelema
Auringonnousu-lasiseinä
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Raita ovet
Essis Raita ovet valmistetaan käsityönä.
Kuvio ja eläväinen pintarakenne tehdään sulattamalla, jonka jälkeen lasi karkaistaan turvalasiksi.
Essis lasiovet kestävät kosteutta ja voimakkaita
lämpötilanvaihteluita.
Raita ovia valmistetaan kirkkaalla ja harmaalla lasilla.
Saatavana kehyksellä tai ilman.
Sarana: musta kääntösarana
Kehys: musta alumiinilista
Värit:
Kirkas ja harmaa

Kaksi kokoa:
700 x 2000 mm
800 x 2000 mm
Materiaali: 6 mm sulatettu ja
karkaistu turvalasi.
Hinta: 1500 €
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Lasiovet
Essis lasiovet valmistetaan käsityönä asiakkaan haluamiin mittoihin.
Kuvio ja eläväinen pintarakenne tehdään sulattamalla, jonka jälkeen lasi karkaistaan turvalasiksi.
Essis lasiovet kestävät kosteutta ja voimakkaita lämpötilanvaihteluita. Ovia valmistetaan samoilla kuvioilla ja
sävyillä liukuoven, suihkuseinien ja lasialtaiden kanssa.

Mallit:
Virta, Peikonkämmen, Serpentiini,
Koivut ja Kultainen leikkaus.

Valmistetaan mittojen mukaan
Max koko 1450 x 2450 mm
Materiaali: 8 mm sulatettu ja
karkaistu turvalasi.
Ovh: 1700 €

Virta

Peikonkämmen
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Serpentiini

Koivut

Kultainen
leikkaus

Saranat
Kääntösaranan mitat

Mittaesimerkki saranalle.
Etäisyys seinästä lasin reunaan 55 mm + 2 mm liimausvara

Portaattomasti keskitettävä, 180° kääntyvä
sarana
Sarana:
Stremler mattahopea tai kromi,
1-tai 2-laippaiset, säädettävä keskitys.
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Vetimet ja liukuprofiili
Vedin:
Mattahopea tai kromi
nuppivedin Ø 38 mm.

Vedin: Mattahopea kuppivedin,
Ø 65 mm.
Liukuovien asennusohje sisältyy
toimitukseen.
Liukuprofiili:
Mattahopea Dorma Agile 50, lattiassa
ohjuri.
Voidaan asentaa seinään tai kattoon.

Liukuoviprofiilin mitat

Valmistamme lasiovia saranoilla ja liukuvana

Optiwhite

Liukuoviprofiilin aukileikattuna

Tumman
harmaa

www.essis.fi

Kierrätyslasinen keittiön välitila
Valossa kimaltelevat Essis keittiön välitilat
valmistetaan kierrätyslasimurskasta käsityönä
asiakkaan haluamiin mittoihin. Lasin etupinta on
sileä, joten se on helppo pitää puhtaana.
Lasituksen ympärille tulevat listat on kiinnitetty
valmiiksi, joten asennus käy vaivattomasti.
Tekniset tiedot
Suositeltava maksimipituus: 2000 mm.
Paksuus: Lasi n. 10 mm, ympäryslista 15 mm.
Värit: Kirkas ja kirkas/harmaa.
Materiaali: Kirkas tasolasi ja sulatettu
kierrätyslasimurska.
Listat: 15 x 15 mm U-lista, valkoinen, mattahopea tai
kiiltoharjattu.
Rei’itys: Lasituksen rei’itystä ei suositella.
Kiinnitys: 2-puolinen teippi ja silikoni.
Asennusohje sisältyy toimitukseen.
Mitoitus: Mittaa aukon leveys ja korkeus useasta eri
kohdasta. Kirjaa ylös pienimmät (tiukat) mitat.
Asennus- ja saumausvarat sekä listojen viemä tila
vähennetään vasta valmistusvaiheessa.
Ovh: kirkas / harmaa 450 € / m²
Ovh: Optiwhite 600 Eur/m2
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Kierrätyslasinen peilin kehys
Essis peilin näyttävät kehykset on tehty
sulattamalla kierätyslasimurskasta.
Kehyksen taakse sijoitettu led-valo korostaa lasin
kauneutta ja tekee peilistä säihkyvän ylellisen.
Valot ja muuntaja on roiskevesisuojattu, joten
peiliä voi käyttää myös kosteissa tiloissa.
Tekniset tiedot ja hinta
Mitat: 700 x 900 mm.
Ovh: 450 € ilman valoa, 700 € valolla
Mitat: 1000 x 1200 mm.
Ovh: 650 € ilman valoa, 960 € valolla
Taustaprofiili:
Alumiinia, syvyys 40 mm.
Eri mitoilla, kysy tarjous
Materiaali:
Peili, lasi ja kierrätyslasimurska.
Valo:
Led-nauha, 23 - 29 W, muuntaja sijoitettu
taustaprofiilin sisään. Peilin saa myös ilman valoa.

Yksityiskohta kehyksestä
ilman valoa
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Yksityiskohta kehyksessä
valaistuna

Kierrätyslasinen hylly
Kierrätyslasihyllyt on tehty sulattamalla
kierrätyslasimurskasta.
Tekniset tiedot
Mitat:
Syvyys 130 mm
Pituus 500 mm
Paksuus 16 mm
Kiinnitys : kromiset tai mustat helat
Väri: optiwhite ja harmaa
kierrätyslasimurska ja tasolasi
voidaan tehdä myös muilla mitoilla.
Ovh: 100 €
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Sirua kierrätyslasivalaisin
Halkaisija: 600 / 900 mm
Syvyys: 100 / 150 mm
Paino: n. 15 / 30 kg
Materiaali: Sulatettu
kierrätyslasimurska
Runko valkoiseksi maalattua
metallilevyä
Kiinnikkeet: RST
Valo: Led-nauha, 10 / 18 W
Muuntaja: 24V, sijoitettu
kattokuvun sisään
Kiinnitys: Säädettävä ripustusvaijeri

Voidaan asentaa myös 7 cm etäisyydelle laipiosta erillisellä kauluksella.
Sähköliitäntä: Metallinvärinen johto, pistotulppa
valaisimissa kiinnitys joko säädettävällä vaijerilla tai seinäkiinnikkeillä.
Ovh: 1800 € / 900 mm valaisin
Ovh: 1200 € / 600 mm valaisin
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Lasiallas
Valaistu Essis lasiallas valmistetaan sulattamalla. Led-valo on sijoitettu vedenpoistoaukkoon, josta valo
leviää pitkin altaan kylkiä ja saa sulattamalla tehdyn kuvioinnin elämään. Altaaseen on saatavana
myös lasinen, valaistu allasjalka sekä teräksinen allasteline.
Tekniset tiedot
Mitat: Halkaisija 360 mm, syvyys 130 mm maljamaisesti asennettuna.
Materiaali:
Sulatettu lasi, paksuus n. 18 mm.
Asennus:
Voidaan asentaa joko maljamaisesti tai upotettuna.
Ovh: 850 €
Mallit

Värit

Tasainen

Tumman
Harmaa

Kirkas

Virta

Kuultava
Valkea

Peikonkämmen

Harmaa

Pronssi
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Azur

Serpentiini

Vihreä

Sininen

Sinun design - Lasiovet
Yksillöllisesti kuvioitu lasiovi.
Hinta alkaen: 500 € / m²
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Informaatio
Toimitusaika: noin 4 viikkoa tilauksesta
Rahti: 150 € / tilaus, kotiin kuljetettuna Suomen sisällä
Hinnat:
Auringonnousu suihkuseinä
Raita ovet
Ovet malliston valmiskuviolla
Suihkuseinä malliston valmiskuviolla
Kierrätyslasi välitila - kirkas / harmaa
- optiwhite

Ovh. hinta: 1700 €
Ovh. hinta: 1500 €
Ovh. hinta: 1700 €
Ovh. hinta: 1200 €
Ovh. hinta: 450 € / m²
Ovh. hinta: 600 € / m²

Kierrätyslasi peili: 700 x 900 mm ilman valoa
valolla
1000 x 1200 mm ilman valoa
valolla

Ovh. hinta: 450 €
Ovh. hinta: 700 €
Ovh. hinta: 650 €
Ovh. hinta: 960 €

Kierrätyslasi hyllyt
Sirua valaisin - Ø 900 mm
- Ø 600 mm

Ovh. hinta: 100 €
Ovh. hinta: 1800 €
Ovh. hinta: 1200 €

Lasiallas malliston valmiskuviolla
Sinun design -lasiovi

Ovh. hinta: 850 €
Ovh. hinta: 500 € / m²
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Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja,
Vision director
Essi Sundman
+358 40 565 2957
essi@essis.fi
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