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pintalistaperheistä
Sapa Rakennusjärjestelmien 

uusia mahdollisuuksia lasijulkisivuihin.



Sapan Rakennusjärjestelmät on osa Sapa Building System Groupin liikealuetta. 

Sapa Building System on yksi Euroopan johtavista alumiinirakennusjärjestelmien 

toimittajista, joka on edustettuna useimmissa Euroopan maissa. 

Sapa Rakennusjärjestelmien tuotteet on kehitelty ensisijaisesti Pohjoismaita ja 

Pohjois-Euroopan vaativaa ilmastoa, rakennusmääräyksiä ja markkinavaatimuksia 

ajatellen. Olemme pohjoismaisten markkinoiden johtava rakennusjärjestelmä.

Laatumme takeena ja osoituksena panoksestamme ympäristöasioiden hoitoon 

noudatamme seuraavia laatustandardeja ja sertifikaatteja:

• Sapa Profiilien ympäristöpolitiikka, laatupolitiikka. 

• Laatusertifikaatti ISO 9001. 

• Ympäristösertifikaatti ISO 14001.



Sapa Rakennusjärjestelmät

– Pohjoismaista huippulaatua
Sapa Rakennusjärjestelmät kehittää ja markkinoi alumiiniprofiileja oviin, ikkunoihin, 
julkisivuihin ja valokattoihin. Tuotteiden valmistus tapahtuu itsenäisten sopimusvalmis-
tajien toimesta Suomessa. Valmistajan palvelu käsittää kaiken idean kehittelemisestä 
ja neuvonnasta tuotantoon, toimitukseen, asennukseen ja tuotteiden jälkihuoltoon. 
Sapa valvoo koko ketjua työkalunvalmistuksesta, profiilien pursotuksesta, pintakäsitte-
lystä ja eristämisestä profiilien ja järjestelmään kuuluvien tarvikkeiden varastointiin. 

Sapa Rakennusjärjestelmät on Pohjoismaiden johtava rakennusjärjestelmä.





Sapa Rakennusjärjestelmien

pintalistaperheet
Sapa Rakennusjärjestelmät esittelee täysin uuden konseptin lasijulkisivujen pintalistoiksi. 
Sapa on kehittänyt valikoiman, johon kuuluvat Add, Expressive ja Optima. Arkkitehdit 
saavat nyt avukseen täysin uudenlaiset työkalut lasisten julkisivujen hahmottamiseen. 

Add on kannatinjärjestelmä, joka yksinkertaisella tavalla täydentää profiilin toimintoja 
julkisivun ulkopuolella. Expressive on vahvaa ilmeikkyyttä antava vaihtoehto kun taas 
Optima yhdistää optimaalisen materiaalin hyödyntämisen suoran lasipinnan estetiikkaan.



Sapa Rakennusjärjestelmät 

Add
SFB 4150 -julkisivujärjestelmän Add ei tarjoa ainoastaan uudenlaista 

hahmotustapaa näkyvine kiinnityselementteineen ja tunnusomaisine 

urineen, vaan myös monipuolisen kannatinjärjestelmän valaisimien, 

aurinkosuojien, mainoskilpien, syöksytorvien ja ukkosenjohdattimien, 

kiinnittämiseen  



Kehittämällä Addin loimme pintalistan, joka samalla on kantava kannatinjärjestelmä. 
Addissa on ura, johon koristeprofiili kiinnitetään. 50 mm leveä profiili antaa urineen 
siron mutta samalla vakaan vaikutelman. Addin suuri etu on, että pintalistaan voidaan 
yksinkertaisella tavalla kiinnittää valaisimia, erilaisia aurinkosuojia, mainoskilpiä, syök-
sytorvia ja ukkosenjohdattimia. 

Add-valikoimaan sisältyy joukko erilaisia vakioprofiileja. Haluttaessa voidaan profiili 
valmistaa myös asiakkaan omasta mallista. Addia voidaan yhdistellä sekä Optima- 
että Expressive-perheiden pintalistoihin. Pintakäsittely tehdään joko anodisoimalla, 
pulverimaalauksella tai Decoralilla. 



Sapa Rakennusjärjestelmät 

Expressive
SFB 4150 -julkisivujärjestelmän Expressive antaa sinun vapaasti 

leikitellä valolla ja varjolla julkisivun pinnalla. Anna julkisivulle suun-

ta, anna sen kehittyä uudella tavalla pintalistaperheen tarjoaman 

jännittävän pintalistan avulla.



Kun julkisivun muotoilija haluaa pinnan ilmaisevan jotain erityistä, esimerkiksi antaa sil-
le vaaka- tai pystysuoran suunnan, on Expressive-sarjan pintalista oikea valinta. Nämä 
pintalistat erottuvat taustasta selvemmin kuin perinteiset peitelistat. Expressive-profiilit 
mahdollistavat mielikuvituksen aikaisempaa laajemman käytön suunnittelussa. Profii-
lit asennetaan lasituslistoihin tai ne voidaan kiinnittää näkyvillä kiinnityselementeillä . 
Expressive-sarjan listoja voi yhdistellä myös Add- ja Optima-perheiden profiileihin. 

Expressive-valikoimaan sisältyy joukko erilaisia vakioprofiileja. Haluttaessa voidaan 
profiili valmistaa myös asiakkaan omasta mallista. Pintakäsittely tehdään joko anodisoi-
malla, pulverimaalauksella tai Decoralilla.



SFB 5050 SG -julkisivujärjestelmän Optima yhdistää optimaalisella 

tavalla materiaalin käytön suoran lasipinnan estetiikkaan, tuloksena kes-

tävä ja turvallinen ratkaisu ilman silikonisaumoja ja erikoiseristyslaseja.

Sapa Rakennusjärjestelmät

Optima



Toisinaan lasisissa julkisivuissa pintalistan toivotaan istuvan mahdollisimman huomaa-
mattomasti itse julkisivuun. SFB 5050 SG (System Glazing) -järjestelmällä on mah-
dollista luoda erittäin sileä julkisivupinta, jossa pintalistana on Optima. Se on ainoas-
taan 32 mm leveä ja pitää julkisivun vakioeristyslasit paikoillaan. Optima-pintalistat 
kiinnittävät lasit mekaanisesti joko näkyvin tai piilotetuin kiinnityselementein. Optimaa 
voidaan yhdistellä sekä Add- että Expressive-sarjojen pintalistoihin. 

Optima-valikoimaan sisältyy joukko erilaisia vakioprofiileja. Haluttaessa voidaan profiili 
valmistaa myös asiakkaan omasta mallista. Optimalla saadaan varmempi ja kustan-
nustehokkaampi System Glazing -sauma lasien väliin, ilman silikonia ja erikoiseristys-
laseja. Pintakäsittely tehdään joko anodisoimalla, pulverimaalauksella tai Decoralilla.



Tarjoamme laajan pintakäsittelyvalikoiman, jossa vaihtoehtoina on 

kolme erilaista alumiiniprofiilien pintakäsittelymenetelmää. Jokaisessa 

menetelmässä on omat vahvuutensa ja etunsa. Valinta riippuu luonnol-

lisesti profiilin käyttöyhteydestä ja asiakkaan makumieltymyksistä .

Sapa Rakennusjärjestelmät 

pintakäsittely



Anodisointi. Tässä menetelmässä alumiinin pintaan muodostuu oksidikerros, joka 
vahvistaa tuotteen pintaa ja tekee siitä kestävän mekaanista kulumista ja samalla 
myös korroosiota vastaan. Anodisoinnin avulla myös väristä ja kiillosta tulee kestävä.

Pulverimaalaus. Pulverimaalaus on pintakäsittelymenetelmistä tavallisin. Värivalikoima 
on lähes rajaton. Voit valita mieleisesi, mm. Akzo Nobel Collection Futura ja RAL-kart-
tojen lukemattomista sävyistä. Kaikki sävyt ovat UV-kestäviä.

Decoral. Alumiiniprofiilit käsitellään pulverimaalauksen jälkeen halutulla pintakuviolla. 
Menetelmä tarjoaa uusia ja laajempia mahdollisuuksia koristeellisten pintojen luomi-
seen. Kaikki sävyt ovat UV-kestäviä ja verrattavissa pulverimaalaukseen.



Sapa Rakennusjärjestelmien

pintalistat, mallit

Add
profiilin leveys 50 mm

Expressive
profiilin leveys 50 mm



Sapa Rakennusjärjestelmien

pintalistat, mallit

Optima
profiilin leveys 32 mm

Muita saatavilla olevia pintalistoja SFB 4150- ja SFB 5050 SG-järjestelmiin 
profiilin leveys 50 mm

Add-, Expressive- ja Optima-pintalistaperheisiin sisältyy joukko erilaisia vakioprofii-
leja. Haluttaessa voidaan pintalista tehdä myös asiakkaan omasta mallista. Eri perheitä 
voidaan mainiosti yhdistellä keskenään. Pintakäsittely tehdään joko anodisoimalla, 
pulverimaalauksella tai Decoralilla. 




