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ME TUNNEMME LASIN
Lasilinkki on kotimainen kolmannen polven perheyritys, joka valmistaa
lasitusratkaisuja niin yksityisille kuin yrityksille sisustamiseen ja rakentamiseen.
Vuosikymmenten kokemus on muovannut meistä lasilla rakentamisen mestarin.

Korjauslasitus ja asennuspalvelut
A MMA TTI L A I NE N A PU NA SI

Meiltä saat korjauslasitukset niin yksityiskoteihin kuin julkisiin
kohteisiinkin Pohjois- ja Etelä-Savon alueelle. Tulemme paikan päälle
mittakäynnille ja katsomme oikean lasitusratkaisu.
Voit myös tuoda ikkunapokasi tai oven lasin korjattavaksi suoraan
työpajallemme. Leikkaamme lasia mittojesi mukaan ohuesta lyhdyn
laseista paksuihin laminoituihin laseihin.
Palveluumme kuuluu täydellinen asennuspalvelu: kaiken mitä myymme,
voimme myös asentaa ja toimittaa paikalle. Annamme ammattilaisen
asiakkaan käyttöön ja autamme niin suunnittelussa kuin toteutuksessa.

PALVELUT
korjaus- ja uudislasitukset
julkisivulasitukset
mittaus –, suunnittelu- ja
asennustyöt
lasitusten huolto- ja
tiivistystyöt
terassilasituksien huollot
työkoneiden ja veneiden
lasitukset
tuulilasien asennukset ja
korjaukset
nostolaitteet ja imukupit
asennuksiin
Sälekaihtimet asennuksineen

Meidän kauttamme saat myös asiantuntevaa apua ja neuvoa lasituksiin
liittyen.
-Ammattitaitoiset asentajat , mutkaton ja mukava henkilökunta, vahva kokemus ja asiantuntijuus-
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TUOTTEEMME
Tervetuloa käymään myymälässämme ja näyttelytiloissamme!

VARASTOSSAMME
ikkunalasit
laminoidut turvalasit
koriste- ja sävylasit
peilit, useita eri sävyjä
akryylit, polycarbonaatit ja
kennot
lasisaranat ja – helat
kaidehelat
laaja valikoima alumiinilistoja
tiivisteet ja massat
kehyspeilit
auringonsuoja-turva- ja
näkösuojakalvot
tulenkestävät lasit takkoihin ja
uuneihin
liikenne- ja valvontapeilit,
erikoispeilit
Lasitukseen liittyvät tarvikkeet

TOIMITAMME JA VÄLITÄMME
eristyslasit
Alumiiniovet ja taittolasiseinät
julkisivulasitukset
karkaistut turvalasit
murronsuojalasit
äänieristylasit
palolasit
terassi- ja parvekelasit
kaihtimet ja verhot, varaosat
kaidelasitukset sekä sisälle että
ulos
lasiseinät ja -ovet
alumiinikarmi ovet ja -seinät
tilanjakoseinät
3M kalvotuotteet
ajoneuvojen sekä työkoneiden
lasitukset
lasitus helat ja profiilit
liukulasitukset,huvilit
Alumiini listat ja profiilit
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Essis by Lasilinkin sisustuslaseista löytyy niin asiakkaille räätälöityjä lasisia
tilaratkaisuja kuin Essis Collection sisustuslasituotteita. Supervoimamme on
käsityöläisyys ja ainutlaatuiset kierrätys- ja sulatuslasituotteet. Kaiken tekemisen
taustalla työskentelee intohimoisesti lasiin suhtautuvien omien lasimestareidemme
ja suomalaisten suunnittelijoiden tiimi.

Essis by lasilinkki
A MMA TTI L A I NE N A PU NA SI
Essis by Lasilinkki on Lasilinkin kolmannen polven yrittäjän oma
tuotemerkki vuodesta 2010 alkaen. Essis on syntynyt rakkaudesta lasin
monipuolisuuteen ja lasilla sisustamiseen. Monipuolinen lasinkäyttö
onkin ollut luovuutemme ja inspiraatioidemme lähteenä.
Essiksen kantavin voima on sen omat mestarit, jotka ovat vuosien ajan
työstäneet ja muovanneet lasia tuoden lasin loputtomat käyttömahdollisuudet jokaisen ulottuville. Essiksen taustalla vaikuttaa myös
joukko suomalaisia suunnittelijoita, jotka suhtautuvat lasiin
intohimoisesti ja näkevät sen moninaiset mahdollisuudet. Essiksessä
korostuvat etenkin näkemys, inspiraatio ja yksilöllisyys, jotka
mahdollistavat kestävän ja ajattoman suunnittelun.
Essis Collectionin tuotteet ovat aina uniikkeja ja pajallamme käsityönä
valmistettuja. Essiksen tuotteissa korostuvat lasin parhaat puolet; valo,
läpinäkyvyys ja monimuotoisuus. Mallistosta löytyvät niin klassikot
kaaripeileistä peilikuutioihin kuin ajanhermolla olevat tuotteetkin

SISUSTUSLASITUKSET
peilit määrämittaan, useita
sävyjä, valopeilit ja kehyspeilit
peili ja -lasiliukuovet
keittiön välitilan lasitukset
takaneduslasit
takan ja uunin luukun lasit
lasivitriinit ja lasihyllyt
lasiovet
saunan lasitukset
suihkuseinät
lasivalaisimet
hiekkapuhalluskuviot laseihin
lasilavuaarit
lasipöydät ja tasot
lasiset lahjatavat ja liikelahjat
lasikalusteet
kierrätyslasituotteet
uniikit lasityöt, sulatetut
kuvioidut lasit
kaidelasit ja terassilasitukset
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