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SeiCom — 3 

Meie tootevalik sisaldab PVC-st, puidust ja alumiiniumist akna-, ukse- ja fassaadi-
lahendusi. Meie paindlikkus pakutavate profiilimaterjalide osas võimaldab meil 
keskenduda kliendi vajadustele vastavate lahenduste leidmisele. Meil on oma 
klientide jaoks vajalikud teadmised ja tehnilised oskused, olgu eesmärgiks parima 
võimaliku soojusisolatsiooni saavutamine või ülikeeruka lahendusega klaasfassaadid.

SeiComi lugu 
SeiCom on Eesti kapitalil põhinev pereettevõte, mille asutasid kaks venda Ahti Sei ja 
Priit Sei. SeiCom alustas oma tegevust 2002. aastal PVC-akende ja -uste tootmisega. 
Aastate jooksul on SeiCom järjekindlalt arenenud ja sellest on saanud ainus Eesti 
ettevõte, mis pakub kõiki akna- ja ukselahendusi – nii PVC-st, puitalumiiniumist kui ka 
täisalumiiniumist.

Tänu meie asjatundlikule spetsialistidest koosnevale meeskonnale saame pakkuda 
klientidele täisteenust alates visandamisest kuni paigaldamiseni. Meie tootevalik 
pole kunagi lõplik, vaid kasvab pidevalt. Selle saavutamiseks teeme tihedat koostööd 
klientide, profiilitootjate, ehitusfirmade ja arhitektidega.

Meie visioon SeiComis on 
olla ambitsioonikate klientide 
eelispartneriks, pakkudes turu 
parimat kvaliteeti, teenindust, 
paindlikkust ja oskusteavet.
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PVC

PUIT

ALUMIINIUM

PVC kasutus on akende ja uste tootmises kiiresti kasvanud. 
Selleks on ka põhjust, sest PVC-aknad ja -uksed ühendavad endas 

hea soojusisolatsiooni ja praktilisuse. PVC aknad ja -uksed on 
kauakestvad ja lihtsad hooldada. Kõik SeiComi PVC-tooted on 

saadaval laias valikus dekoratiivsetes värvides.

Alumiinium on tugev, kuid samas äärmiselt kerge kaaluga materjal. 
Need omadused võimaldavad meil piire ületada ja toota ka kõige 

keerukama lahendusega aknaid ja fassaadilahendusi nii avalike kui 
ka erahoonete tarbeks.

Puit on looduslik ja jätkusuutlik materjal, mida on uste ja akende valmistamisel 
kasutatud juba sajandeid. Puitaknad ja -uksed tagavad sooja ja hubase 

sisekliima. Alumiiniumi kasutamisega on meie puitaknad saavutanud parima 
vastupidavuse vihma ja päikese toimele.

SEICOMI TOOTEVALIK

Mugavus ja lihtsus 

Traditsioonides peituv kvaliteet

Modernsed klaaspinnad
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AKNAD

UKSED

PVC 
Euroopa stiilis

Skandinaavia stiilis

Top-swing

Terrassidele

Rõdudele

Välisuksed

Paralleellükanduksed (HST)

Kaldlükanduksed (PSK)

Meie PVC-toodete valik sisaldab kolme peamist 
tooterühma: aknad, uksed ja lükanduksed. 
Saadaval on kolme tüüpi aknamudeleid: 
tavapärased pöörd-kaldavatavad Euroopa stiilis 
aknad, traditsioonilised väljapoole avanevad 
Skandinaavia stiilis aknad ja uusimad top-swing 
pöördteljega aknad. Uste tootevalik sisaldab 
sissepoole avanevaid rõduuksi, väljapoole 
avanevaid terrassiuksi ja mitmesuguseid välisuksi. 
Lükanduste puhul on kasutusel kas kallutatav ja 
lükatav (kaldlükanduste) või tõstetav ja lükatav 
(paralleellükanduste) avamissüsteem. Kõik 
kirjeldatud PVC-tooted on saadaval laias valikus 
dekoratiivsetes värvides ja standardvarustuses 
oleva mikrotuulutusega.

PVC-TOODETE VALIK

LÜKANDUKSED
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EUROOPA STIILIS 
PVC-AKNAD

SeiCom Classic

SeiCom Premium

  
Renovation 

Klaaspakett kahekordne kolmekordne kolmekordne energiatõhus

Argoontäitega jah jah (2×) jah (2×)

Selektiivklaas välimine klaas keskmine klaas sisemine ja välimine klaas

Vaheliist alumiinium topeltalumiinium Chromatec Ultra

EUROOPA STIILIS PVC-AKNAD

Kahekordne tihend

Kolmekordne tihend 

Kahekordne tihend

Siegenia sulused

Siegenia sulused

Siegenia sulused

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal 
suurusega 1230×1480 mm.

U-arv

1.33
W(m2K)

U-arv

1.28
W(m2K)

U-arv

1.33
W(m2K)

U-arv

0.87
W(m2K)

U-arv

0.79
W(m2K)

U-arv

0.87
W(m2K)

U-arv

0.82
W(m2K)

U-arv

0.7
W(m2K)

U-arv

0.82
W(m2K)

Ehitussügavus

74 mm

Ehitussügavus

82.5 mm

Ehitussügavus

120 mm

Need aknad, tuntud ka kui Saksa stiilis aknad, on sissepoole avanevad ning kallutatava ja pööratava 
avamisviisiga. Kõikidel meie Euroopa stiilis akendel on mikrotuulutuse asend. Tootevalik sisaldab kolme 
profiilisüsteemi (S8000, S9000 ja RENOVATION), mida on võimalik kombineerida kolme klaaspaketi 
tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus). Akna soojapidavus oleneb 
profiilisüsteemi ja klaaspaketi kombinatsioonist.

Sissepoole avanev Kallutusmehhanism
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Nordic Design Plus

Kahekordne tihend

IPA/Mila/Siegenia sulused

U-arv

1.3
W(m2K)

U-arv

0.94
W(m2K)

U-arv

0.85
W(m2K)

Ehitussügavus

120 mm

SKANDINAAVIA STIILIS PVC-AKNAD

SKANDINAAVIA  
STIILIS PVC-AKNAD
Need aknad, tuntud ka kui Dannebrogi aknad, on väljapoole avanevad ülalt või küljelt raamile 
kinnitatud aknad, mille puhul on võimalik kasutada kas traditsioonilist aknahaagiga kinnitust või 
tänapäevaseid linke koos tuuleriivi võimalusega. Nordic Design Plus PVC-profiilil on traditsiooniline 
välimus ning see on vastupidav ja samas kergesti hooldatav. Meie Nordic Design Plus profiilisüsteemi 
on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või kolmekordne 
energiatõhus).

Väljapoole avanev

Käepide Aknahaagid Tuuleriiv

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal 
suurusega 1230×1480 mm.

Klaaspakett kahekordne kolmekordne kolmekordne energiatõhus

Argoontäitega jah jah (2×) jah (2×)

Selektiivklaas välimine klaas keskmine klaas sisemine ja välimine klaas

Vaheliist alumiinium topeltalumiinium Chromatec Ultra
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TOP-SWING  
PÖÖRDTELJEGA 
PVC-AKNAD

Kahekordne tihend

ASSA/ABLOY/Siegenia sulused

U-arv

1.3
W(m2K)

U-arv

0.94
W(m2K)

U-arv

0.85
W(m2K)

Ehitussügavus

120 mm

TOP-SWING PÖÖRDTELJEGA PVC-AKNAD

Meie top-swing pöördteljega akendel on ASSA/ABLOY hingede süsteem, mis võimaldab neid 
pöörata 180 kraadi ulatuses. See on eriti mugav akende pesemisel. Pöördtelje ja PVC-materjali 
kooskasutus muudab meie aknad eriti praktilisteks ja kergesti hooldatavaks. Nordic Design Plus 
profiilisüsteemi on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, kolmekordne või 
kolmekordne energiatõhus).

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal 
suurusega 1230×1480 mm.

Nordic Design Plus

Klaaspakett kahekordne kolmekordne kolmekordne energiatõhus

Argoontäitega jah jah (2×) jah (2×)

Selektiivklaas välimine klaas keskmine klaas sisemine ja välimine klaas

Vaheliist alumiinium topeltalumiinium Chromatec Ultra
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Profiilisüsteem Lävi Ratastooli- 
sõbralik

Avamissuund Tuuleriiv Silinder-
lukk

SeiCom Classic PVC-profiil – sisse ei –

SeiCom Premium PVC-profiil – sisse ei –

Renovation PVC-profiil – sisse ei –

Nordic Design Plus PVC-profiil – sisse ei –

SeiCom Classic madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

SeiCom Premium madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

Renovation madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

Nordic Design Plus madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

SeiCom Classic madal  
alumiinium

jah välja ei Euro  
silinderlukk

SeiCom Premium madal  
alumiinium

jah välja ei Euro  
silinderlukk

Renovation madal  
alumiinium

jah välja ei Euro  
silinderlukk

Nordic Design Plus madal  
alumiinium

jah välja ei Euro  
silinderlukk

PVC-UKSED

RÕDUUKSED

TERRASSIUKSED

VÄLISUKSED

SeiCom Classic SeiCom Premium Renovation Nordic Design Plus
Ehitussügavus

74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

Ehitussügavus

82.5 mm
Kolmekordne tihend 
Siegenia sulused

Ehitussügavus

120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

Ehitussügavus

120 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

PVC-UKSED

Meie PVC-uste tootevalik sisaldab terrassuksi, rõduuksi ja välisuksi. Terrassiuksed on sissepoole või 
väljapoole avatavad, soovi korral linkidega mõlemal pool. Sissepoole avaneval rõduuksel on pöörd-
kaldavamise mehhanism, mille puhul on käepide vaid seespool. Välisuks on väljapoole avanev ning 
koos lukustusmehhanismi ja murdvargakindla profiilisüsteemiga. Meie välisuksed ja terrassiuksed 
on standardvarustuses madala alumiiniumlävega.

U-arv alates

0.93
W(m2K)

U-arv alates

0.93
W(m2K)

U-arv alates

0.79
W(m2K)

U-arv alates

0.91
W(m2K)
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PVC KALDLÜKAND- 
UKSED (PSK)

PVC KALDLÜKANDUKSED (PSK)

SeiCom Classic

SeiCom Premium

Ehitussügavus

74 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

Ehitussügavus

82.5 mm
Kolmekordne tihend 
Siegenia sulused

Lävi Avamissuund Välimine käepide ja lukk

PVC-profiil kallutus ja avamine sisse valikuline

Lävi Avamissuund Välimine käepide ja lukk

PVC-profiil kallutus ja avamine sisse valikuline

U-arv alates

0.69
W(m2K)

U-arv alates

0.68
W(m2K)

AVAMISLAHENDUSED

A C G-A

See läbimõeldud disainiga praktiline lükanduks on mitmeotstarbeline ja samas on seda lihtne 
kasutada. Peale selle, et see avaneb lükkamisega, on sel tuulutuse jaoks ka kallutusasend. 
Meie kaldlükanduksed on saadaval kahe profiilisüsteemiga (S8000 ja S9000), mida on 
võimalik kombineerida kolme tavapärase klaaspaketi tüübiga (kahekordne, kolmekordne ja 
kolmekordne energiatõhus).
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PVC PARALLEEL-
LÜKANDUKSED (HST)

PVC PARALLEELLÜKANDUKSED (HST)

Lävi Ratastooli- 
sõbralik

Avamissuund Välimine käepide  
ja lukk

madal alumiinium jah paralleelselt valikuline

HST

Ehitussügavus

190 mm
Kahekordne tihend
Siegenia sulused

U-arv alates

0.69
W(m2K)

Nende ustega on ruum alati valgusküllane, olenemata sellest, kas uks on avatud või mitte. Suured 
klaaspinnad ja valgusküllased ruumid lisavad elule mugavust ja heaolu ning kuuluvad vaieldamatult 
kaasaegsesse arhitektuuripilti. Meie HST-ustel on madal alumiiniumist ukselävi ja valida on võimalik 
kolme klaaspaketi vahel (kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).

AVAMISLAHENDUSED

A

D

C G-A
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PVC KUBUS 
KUBUS-profiil on saadaval mitteavatavatel akendel, Euroopa stiilis akendel ning rõdu- 
ja terrassiustel. Profiili on võimalik kombineerida kahe klaaspaketiga (kolmekordne ja 
kolmekordne energiatõhus). KUBUS-profiilisüsteem avab PVC-akendele arhitektuuris 
uued disainisuunad. See lubab luua suuri klaaspindu, mis võimaldavad rohkem valgust, 
läbipaistvust ja projekteerimisvabadust. Seestpoolt on profiil visuaalselt tasapinnaline 
ning ilma häirivate ühenduskohtadeta. Väljastpoolt on 100 mm laiune aknaraam võimalik 
enamjaolt seinakonstruktsiooni sisse ehitada. Aknatiib ja -raam moodustavad 100 mm 
külgedega kuubiku, millel puuduvad katteliistud, muutes selle visuaalselt ukseraamist ja 
mitteavatava akna raamist eristumatuks.

100 mm 
Üks ja sama mõõt: 
–  katteliistudeta

– raami-aknatiiva paigaldussügavus / nähtav laius 

ning vaheposti nähtav laius on kõik 100 mm

– raam ja aknatiib on tasapinnalised

– selged kontuurid

PVC-PROFIILISÜSTEEM KUBUS

KUBUS

Ehitussügavus

100 mm
Kolmekordne tihend 
Siegenia sulused

U-arv alates

0.68
W(m2K)

PASSIIVMAJA

Maksimaalne  
projekteerimisvabadus! 
Disainivabadusele orienteeritud GEALAN-KUBUSE 

aknasüsteem avab arhitektidele täiesti uued disaini-

võimalused ja sellest tulenevalt ka uued perspektiivid. 

GEALAN-KUBUSE raamid, kas siis täiesti nähtaval, 

pooleldi seina sisse peidetult või peaaegu täiesti pei-

detult, avaldavad kindlasti muljet.

Ainulaadne välispinnatöötluse kvaliteet tänu

eksklusiivsele ACRYLCOLOR tehnoloogiale.

täiesti nähtaval

100 mm 100 mm 100 mm

pooleldi peidetud peaaegu peidetud

Igalt poolt 100 mm laiune profiil, ka vahepostidel

Profiilisüsteem
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GEALAN-KUBUS®GEALAN-KUBUS®
Liitreaalusega tutvumiseks laadige oma tahvelarvutisse alla 
Gealan KUBUSE rakendus.

MIDA VÄHEM, SEDA PAREM
Disainivabadusele orienteeritud  GEALAN-KUBUS®-e 
aknasüsteemi uued perspektiivid: kas täiesti nähtaval, 
pooleldi peidetud või peaaegu peidetud raam – igal 
juhul loob see proportsioonid, mis avaldavad muljet.

100×100
Aknasüsteemi raamilaius on 100 mm nii aknatiiva-raami 
kooslusel kui ka vahepostidel.  See annab raami kõikidele 
elementidele ühtse visuaalse välimuse

TEHNOLOOGIA
Uuenduslik klaaside sissekleepimise tehnoloogia STV  
võimaldab aknatiiva disainida n-ö küljeta, kuid tagab samas  
maksimaalse konstruktsiooni stabiilsuse. Erakordne sooja- 
pidavus tagatakse vahttäitega profiilikambrite abil.

VÄRVUS
GEALAN-KUBUS®-e ainulaadne välispinnaviimistlus on 
saavutatud eksklusiivse akrüülvärvi tehnoloogiaga.

DISAIN
Selged kontuurid, raami ühenduskohad vaatevälja ei häiri, 
puuduvad katteliistud, seestpoolt on raam visuaalselt 
tasapinnaline, konstruktsiooni on kerge puhastada ...
GEALAN-KUBUS®-e disainieelised on lõputud.
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PVC-AKENDE  
JA -USTE VIIMISTLUS-
VÕIMALUSED

PVC dekoratiivlaminaat annab naturaalse puidu 
mustri ja värvi, ilma et peaksite loobuma tänapäevase 
PVC-akende ja -uste tehnoloogia pakutavatest eelis-
test. Dekoratiivlaminaadiga kaetud raamidel on sama 
head omadused nagu kõikidel teistel tänapäevastel 
PVC-akendel ja -ustel, kuid peale selle on need kauni 
puitimitatsiooniga. Dekoratiivlaminaati on võimalik 
kasutada kõikide akende ja uste sise- ja välispindade 
viimistlemiseks. Meil on pakkuda enam kui 40 erine-
vat värvi dekoratiivlaminaate.

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat on dekoratiiv- 
laminaatide edasiarendus, mis annab akendele 
realistlikuma puitimitatsiooni. Pärispuidu imitatsiooni-
ga laminaat on meeldivalt reljeefne ja läiketa. Need 
omadused annavad PVC-akendele pärispuiduga  
sarnaneva välimuse. Pärispuidu imitatsiooniga  
laminaat on saadaval kuues standardses värvitoonis.

Acrylcolor – akrüülvärvi kiht on kaks korda vastupidavam kui 
tavapärane PVC-akende pinnaviimistlus. See on äärmiselt hea 
kriimustus- ja ilmastikukindlusega. Poolmatt, sile ja poorideta 
akrüülvärvi pind ei lase kinnituda ka liigsel tolmul ja mustusel. 
Akrüülvärvi kiht ei kooru maha ega pragune. Akrüülvärviga PVC-
aknad ja -uksed ei vaja hooldamist ega vaevanõudvat ülevärvimist 
ning nende eest on äärmiselt lihtne hoolt kanda. Akrüülvärvi 
on võimalik kanda ainult akende ja uste välimistele pindadele. 
Akrüülvärviga viimistlust on võimalik valida 12 standardses värvitoonis.

PVC-AKENDE JA -USTE VIIMISTLUSVÕIMALUSED

PVC dekoratiivlaminaat

Pärispuidu imitatsiooniga laminaat 

Acrylcolor

Pärispuidu imitatsiooniga Dekoratiivlaminaat
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AKNAD

UKSED

PUIT 
Euroopa stiilis

Terrassidele

Rõdudele

Paralleellükanduksed (HST)

Kaldlükanduksed (PSK)

Voldikuksed

SeiComi puittoodete valik sisaldab nelja peamist 
tooterühma: aknad, uksed, lükanduksed ja voldik-
uksed, mis on kõik saadaval SeiCom Classic  
(78 mm) ja SeiCom Premium (92 mm) raamidega. 
Meie puitaknad ja -uksed on valmistatud töödeldud 
puidust: männi- (sõrmjätkatud ja lamineeritud), 
tamme- (lamineeritud) ja sooreapuidust (lamineeritud). 
Töödeldud puit võimaldab täiustada akende sooja-
pidavust ja toota tugevamaid raame, muutes need 
vastupidavaks füüsilistele kujumuutustele. Raamid 
on saadaval ka alumiiniumprofiilidega kaetult, 
muutes aknad ja uksed veelgi ilmastikukindlamaks. 
Kõik kirjeldatud aknad ja uksed on tellitavad laias 
valikus värvi- ja lasuuriviimistlustega. Raamide sise- 
ja välispindu on võimalik viimistleda teineteisest 
erinevalt.

PUITTOODETE VALIK

LÜKAND- JA  
VOLDIKUKSED
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EUROOPA STIILIS 
PUITAKNAD

EUROOPA STIILIS PUITAKNAD

SeiCom Classic (IV78)

SeiCom Classic FIRE (IV78)

SeiCom Premium (IV92)

SeiCom Premium FIRE (IV92)

Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

Kahekordne tihend
Mänd/tamm
Siegenia sulused

Kahekordne tihend

Mänd/tamm/soorea

Siegenia sulused

Kahekordne tihend
Mänd/tamm
Siegenia sulused

U-arv

1.4
W(m2K)

U-arv

1.4
W(m2K)

U-arv

0.98
W(m2K)

U-arv

0.98
W(m2K)

U-arv

0.86
W(m2K)

U-arv

0.86
W(m2K)

U-arv

0.74
W(m2K)

U-arv

0.74
W(m2K)

U-arv

0.73
W(m2K)

U-arv

0.73
W(m2K)

Ehitussügavus

78 mm

Ehitussügavus

78 mm

Ehitussügavus

92 mm

Ehitussügavus

92 mm

Tuletõkkeklass

EI30

Tuletõkkeklass

EI30

SeiComi sissepoole avanevatel pöörd-kaldavatavatel akendel on kõigil mikrotuulutuse asend 
standardvarustusena. Tootevalik sisaldab SeiCom Classic IV78 ja SeiCom Premium IV92 raame. 
Mõlemad valikuvariandid on saadaval ühe avatava jaotusega ja mitteavanevate akende korral 
tuletõkkeklassiga EI30. Kõikidel puitakendel on väljaspool värvitud alumiiniumist veeliist. 
SeiCom Classic IV78 raami on võimalik kombineerida kolme klaaspaketiga (kahekordne, 
kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus), SeiCom Premium IV92 raami aga kahe 
klaaspaketiga (kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus).

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal 
suurusega 1230×1480 mm.

Klaaspakett kahekordne kolmekordne kolmekordne energiatõhus

Argoontäitega jah jah (2×) jah (2×)

Selektiivklaas välimine klaas keskmine klaas sisemine ja välimine klaas

Vaheliist alumiinium topeltalumiinium Chromatec Ultra
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PUITALUMIINIUM- 
AKNAD
SeiComi Euroopa stiilis puitaknad on saadaval ka välispidiste alumiiniumprofiilidega. 
Alumiiniumiga katmine muudab aknad eriti vastupidavaks kõiksuguste ilmastikuolude 
suhtes. Alumiiniumprofiile on kerge puhastada ja need on mehaanilistele kahjustustele 
vastupidavamad.

PUITALUMIINIUMAKNAD

SeiCom Classic (IV78)

SeiCom Classic FIRE (IV78)

SeiCom Premium (IV92)

SeiCom Premium FIRE (IV92)

Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

Kahekordne tihend
Mänd/tamm
Siegenia sulused

Kahekordne tihend

Mänd/tamm/soorea

Siegenia sulused

Kahekordne tihend
Mänd/tamm
Siegenia sulused

U-arv

1.4
W(m2K)

U-arv

1.4
W(m2K)

U-arv

0.98
W(m2K)

U-arv

0.98
W(m2K)

U-arv

0.86
W(m2K)

U-arv

0.86
W(m2K)

U-arv

0.74
W(m2K)

U-arv

0.74
W(m2K)

U-arv

0.73
W(m2K)

U-arv

0.73
W(m2K)

Ehitussügavus

78 mm

Ehitussügavus

78 mm

Ehitussügavus

92 mm

Ehitussügavus

92 mm

Tuletõkkeklass

EI30

Tuletõkkeklass

EI30

U-arvu arvutused põhinevad mitteavataval aknal 
suurusega 1230×1480 mm.

Klaaspakett kahekordne kolmekordne kolmekordne energiatõhus

Argoontäitega jah jah (2×) jah (2×)

Selektiivklaas välimine klaas keskmine klaas sisemine ja välimine klaas

Vaheliist alumiinium topeltalumiinium Chromatec Ultra
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SeiCom  
Classic (IV78)

SeiCom  
Premium (IV92)

SeiCom  
Classic ALU (IV78)

SeiCom  
Premium ALU (IV92) 

Ehitussügavus

78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

Ehitussügavus

78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

Ehitussügavus

92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

Ehitussügavus

92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea

PUIT- JA  
PUITALUMIINIUM- 
UKSED
Meie puit- ja puitalumiiniumuste tootevalikul on laialdaselt praktilisi ja funktsionaalseid 
omadusi, näiteks erinevas kõrguses ukseläved, mitmesugused käepidemed ja  
lukustusviisid.

PUIT- JA PUITALUMIINIUMUKSED

Profiilisüsteem Lävi Ratastooli- 
sõbralik

Avamissuund Tuuleriiv Silinder-
lukk

SeiCom  
Classic (IV78)

puitprofiil – sisse ei –

SeiCom  
Premium (IV92)

puitprofiil – sisse ei –

SeiCom  
Classic ALU (IV78)

puitprofiil – sisse ei –

SeiCom  
Premium ALU (IV92)

puitprofiil – sisse ei –

SeiCom  
Classic (IV78)

madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

SeiCom  
Premium (IV92)

madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

SeiCom  
Classic ALU (IV78)

madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

SeiCom  
Premium ALU (IV92)

madal  
alumiinium

jah sisse või välja jah valikuline

RÕDUUKSED

TERRASSIUKSED

IPA/ASSA/ABLOY sulused

IPA/ASSA/ABLOY sulused

U-arv alates

0.87
W(m2K)

U-arv alates

0.87
W(m2K)

U-arv alates

0.8
W(m2K)

U-arv alates

08
W(m2K)
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SeiCom  
Classic (IV78)

SeiCom  
Premium (IV92)

SeiCom  
Classic ALU (IV78)

SeiCom  
Premium ALU (IV92) 

PUIDUST KALD- 
LÜKANDUKSED (PSK) 
JA VOLDIKUKSED 
SeiComi kaldlükanduste ja voldikuste tootevalikus on esindatud paljud avamisviisid, 
mis annavad loetamatul hulgal kasutusvõimalusi.

PUIDUST KALDLÜKAND- JA VOLDIKUKSED

Lävi Avamissuund Välimine käepide ja lukk

 – kallutus ja avamine sisse valikuline 
pole saadaval (ALU)

PUIDUST KALDLÜKANDUKSED (PSK)

VOLDIKUKSED

U-arv alates

0.74
W(m2K)

U-arv alates

0.74
W(m2K)

U-arv alates

0.7
W(m2K)

U-arv alates

0.7
W(m2K)

Ehitussügavus

78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

Ehitussügavus

78 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

Ehitussügavus

92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

Ehitussügavus

92 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

AVAMISLAHENDUSED

A

330 431

550 651 761

770

541 633 743

321

C

max  2 700 mm

max  2 700 mm

max  3 600 mm

max  4 500 mm

max  4 500 mm

max  5 400 mm

max  5 400 mm

max  6 300 mm

max  6 300 mm

max  6 300 mm

G-A
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PUIDUST PARALLEEL-
LÜKANDUKSED (HST)
SeiComi paralleellükanduksed toovad tuppa palju valgust ja pakuvad ohtralt projekteerimis- 
vabadust. Nende kasutamine on praktiline ja ühtlasi tagavad need suurepärase soojapidavuse.

PUIDUST PARALLEELLÜKANDUKSED (HST)

Lävi Ratastooli- 
sõbralik

Avamissuund Välimine käepide 
ja lukk

madal alumiinium jah paralleelselt valikuline

Lävi Ratastooli- 
sõbralik

Avamissuund Välimine käepide 
ja lukk

madal alumiinium jah paralleelselt valikuline

SeiCom Wood HST (IV78)

SeiCom Wood ALU HST (IV78)

Ehitussügavus

184 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

Ehitussügavus

216 mm
Kahekordne tihend
Mänd/tamm/soorea
Siegenia sulused

U-arv alates

0.74
W(m2K)

U-arv alates

0.74
W(m2K)

AVAMISLAHENDUSED

A C G-A
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PUIDU  
VIIMISTLUSED
SeiComil on au pakkuda käsitsi viimistletud puitaknaid ja -uksi. Akna- ja ukseraamid on 
sissekastmise teel töödeldud sinavuse ja hallituse vastu. Neid on kaks korda lihvitud – 
enne ja pärast esimese värvikihi pealekandmist. Viimane pealiskiht kantakse peale käsitsi 
ja kõik ühenduskohad täidetakse spetsiaalse täidisega, mis tõkestab mis tahes niiskuse 
läbitungimise. Lõppviimistlus on valitav RAL-värvikaardi klassikaliste toonide ja mitme- 
suguste lasuuritoonide seast. Muidugi võivad sise- ja välispinnad olla erineva värvi- või  
lasuuritooniga. Selline paindlik viimistluste valik tagab, et leitakse sobiv lahendus ka  
kõige nõudlikumasse interjööri.

PUIDU VIIMISTLUSED

RAL-värvikaart

Lasuuride valik

Puit- ja puitalumiiniumaknaid ja -uksi on võimalik tellida kõikides 
RAL-värvikaardi toonides.

Pakume akna- ja ukseraamidele laias valikus puidulasuure.
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AKNAD JA  
UKSEDALUMIINIUM

Euroopa stiilis

Skandinaavia stiilis

Top-swing

Terrassidele

Rõdudele

Välisuksed

Paralleellükanduksed (HST)

Voldikuksed

Fassaadisüsteemid

SeiComi alumiiniumsüsteem võimaldab kavandada 
erinevat tüüpi aknaid, uksi, sisemisi vaheseinu ja 
fassaadilahendusi. Need lahendused olenevad 
parasjagu sellest, milline peaks olema nende 
otstarve ja funktsionaalsus, välimus, soojapidavus, 
murdvargakindlus ning kas need on suitsutõrje- 
või tuletõkkesüsteemi elemendid. Samuti sellest, 
kas nende konstruktsioonid peaksid olema 
soojusisolatsiooniga või mitte.

ALUMIINIUMTOODETE VALIK

LÜKAND- JA  
VOLDIKUKSED

FASSAADID
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ALUMIINIUMAKNAD 
JA -UKSED

Uued MB-86 aknad ja uksed on loodud 
erakordselt soojapidavaks. Need täidavad 
üha kasvavaid energiatõhususe seadus- ja 
turunõudeid uute uste ja akende kasutamisel.

MB-104 Passive on külmakatkestustega 
akende ja uste süsteem, mis pakub parimat 
soojapidavust ja vastab kõikidele passiivmajades 
kasutamise nõuetele.

Meie tootevalikust leiate ka MB-86 süsteemil 
põhinevad paneeluksed. Need on meeldiva 
välimusega tehnoloogiliselt edasiarendatud 
tooted. Tänu oma disainilahendusele ja 
uksepaneeli rohketele värvivalikutele ei 
ole see üksnes teie kodu funktsionaalne ja 
vastupidav sissepääs, vaid ka selle tunnusmärk 
ja dekoratiivne element.

MB-45 on tänapäevane alumiiniumsüsteem, 
mis on ette nähtud arhitektuuriliste sise- ja 
välisruumide loomiseks seal, kus ei ole 
vaja soojusisolatsiooni, näiteks erinevat 
tüüpi vaheseinad, aknad, käsitsi avatavad 
ja automaatselt avanevad lükanduksed, 
pöörduksed, eesruumid/esikud, vaateaknad, 
piletiputkad, vitriinid ja muud ruumilised 
struktuurid.

MB-86

MB-104

Paneeluksed

MB-45

Ehitussügavus

77 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

Ehitussügavus

95 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

Ehitussügavus

77/95 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

Ehitussügavus

45 mm

U-arv alates

0.72
W(m2K)

U-arv alates

0.53
W(m2K)

U-arv alates

0.63
W(m2K)

ALUMIINIUMAKNAD JA -UKSED

PASSIIVMAJA

PASSIIVMAJA
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ALUMIINIUMIST  
TULETÕKKEAKNAD 
JA -UKSED

Konstruktsiooni MB-86EI kasutatakse EI30 
tuletõkkeklassiga avatavate akende valmista-
miseks kooskõlas standardiga EN 13501-2+A1. 
MB-86EI põhineb MB-86 süsteemil ning sel on 
suurepärane soojapidavus, helikindlus, vee- 
pidavus ja tuulekoormuskindlus. MB-86EI 
ühendab endas klassikalise aknasüsteemi 
eelised ja tuletõkkeseina omadused – konst-
ruktsioon vastab kõikidele kohalduvate mää-
ruste ja standardite nõuetele, eriti energia- ja 
keskkonnasäästlikkuse osas, tagades samas 
nõuetekohase tuleohutuse. Süsteem on klassi-
fitseeritud tuld mitte levitavaks.

Konstruktsioon MB-60E EI võimaldab luua 
mittepõlevaid ühe või kahe lehega sise- 
ja välisuksi. Samuti võimaldab see luua 
turvaaknaid ja tulekindlaid vaheseinu.  
MB-60E EI konstruktsioonid on standardi  
PN-EN 13501-2+A1:2010 kohaselt klassifit-
seeritud tuletõkkeklassiga EI15 või EI30. 
Süsteem ei ole klassifitseeritud tuld mitte 
levitavaks.

MB-78EI tuletõkkesüsteem on mõeldud tulekind-
late sise- ja välisseinte püstitamiseks koos ühe- 
või kaheleheliste ustega, mille tuletõkkeklass on 
kooskõlas standardiga PN-EN 13501-2+A1:2010 
kas EI15, EI30, EI45 või EI 60. See on suures 
osas kasutatav ALUPROF S.A. standardsete 
akna- ja uksesüsteemidega MB-45, MB-60 ja 
MB-70 (neil on ühised jaotused, detailid, sulu-
sed, töötlusprotsessid jne).

MB-86EI

MB-60E EI

MB-78EI

Ehitussügavus

86 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

Ehitussügavus

60 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

Ehitussügavus

78 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

U-arv alates

0.86
W(m2K)

Tuletõkkeklass

EI 30

Tuletõkkeklass

EI 15 ja EI 30

Tuletõkkeklass

EI 15 – EI 90

ALUMIINIUMIST TULETÕKKEAKNAD JA -UKSED
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ALUMIINIUMIST 
LÜKAND- JA  
VOLDIKUKSED

MB-77HS paralleellükanduks on parim 
lahendus siseruumide või talveaedade 
ühendamiseks rõdude, terrasside või 
hoovialadega.

Välimised voldikuksed pakuvad kasutajatele 
suuremat paindlikkust. Need võimaldavad ära 
kasutada häid ilmastikutingimusi ja peaaegu 
kõrvaldada piirded siseruumi ja ümbritseva 
vahel. Tänu oma suurepärastele tehnilistele 
omadustele on MB-86 FOLD LINE väga 
mugav lahendus, mis võimaldab püstitada 
suuremõõtmelisi struktuure. Voldikuksi on 
võimalik avada nii välja- kui ka sissepoole 
ja ukselehti on võimalik ksutuseks eraldi 
seadistada. See on tänapäevane toode, 
mõeldud vastama kasutajate, arhitektide ja 
majaomanike kõrgetele nõudmistele.

MB-77HS  
lükandukse süsteem

MB-86 FOLD  
voldikukse süsteem

Ehitussügavus

174 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

Ehitussügavus

86 mm
Madal lävi,  
ratastoolisõbralik

U-arv alates

0.84
W(m2K)

U-arv alates

1.5
W(m2K)

ALUMIINIUMIST LÜKAND- JA VOLDIKUKSED
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ALUMIINIUMIST 
FASSAADI- 
SÜSTEEMID
Meie fassaadisüsteeme kasutatakse klaasfassaadide ehitamiseks näiteks panga-, 
hotelli-, kontori- ja ärihoonetele, autosalongidele, jõusaalidele jne. Samuti kasutatakse 
neid mitmesuguste ruumiliste struktuuride ja klaaskatuste ehitamiseks, et luua hoonete 
kasutajatele mõnus atmosfäär ja mugav õhkkond. Need on suurepärased vahendid 
tänapäevaste arhitektuurilahenduste rakendamiseks ja projekteerijate julgete ideede 
elluviimiseks. Kõige populaarsemad nende toodete seast on posti-tala süsteemid.

Uus ja tänapäevane MB-TT50 klaasfassaadi 
süsteem on klassikaliste  klaasfassaadidega 
võrreldes tunduvalt funktsionaalsem ja tõhusam. 
Sel on suurepärane soojusisolatsioon ja 
ilmastikukindlus tänu erilisele kolmetasandili-
sele kondensvee äravoolule ja ventilatsioonile. 
Selline uuenduslik konstruktsioon võimaldab 
tervikliku klaasfassaadi tootmis- ja paigaldus- 
aega oluliselt vähendada. See on loodud baas-
süsteemina murdvargakindlate ja tulekindlate 
elementide paigaldamiseks.

See süsteem võimaldab ehitada kitsaste  
eraldusjoontega klaasfassaade, tagades samal 
ajal konstruktsiooni vastupidavuse ja tugevuse.
Pakutavate profiilide lai valik võimaldab arhitek-
tidel ja projekteerijatel alumiiniumist ja klaasist 
konstruktsioonide loomisel ellu viia isegi kõige 
julgemad ideed. Optimaalse soojus- ja heliisolat- 
siooni saavutamiseks kasutatakse MB-SR50N 
HI+ fassaadisüsteemis PE-isolaatorit, mida on 
lihtne paigaldada, mis tagab fassaadi väga hea 
soojapidavuse (Uf alates 0,59 W/m2K) ja mille 
kuju võimaldab kruvi fassaadi klaasimise ajal 
õigesti sisestada.

MB-SR50N EFEKT on fassaadilahendus, mis 
võimaldab ehitada ühtse välisilmega sileda 
klaasseina, millel 2 cm laiused vertikaalsed 
ja horisontaalsed  eraldusjooned. Lahenduse 
aluseks on spetsiaalne klaaside postidele ja 
taladele kinnitamise süsteem. Klaaspindade 
vahed täidetakse silikoontäidisega, mis tagab 
konstruktsiooni tihendatuse ja soojapidavuse.

MB-TT50

MB-SR50N HI+

MB-SR50N Efekt

U-arv  
(raamil) alates

0.59
W(m2K)

U-arv  
(raamil) alates

0.7
W(m2K)

U-arv  
(raamil) alates

1.1
W(m2K)

ALUMIINIUMIST FASSAADISÜSTEEMID

PASSIIVMAJA

PASSIIVMAJA
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KLAASPAKETID

KLAASPAKETID
Klaasil on loodavas ukse- ja aknalahenduses oluline roll. Olgu ostustamisel peamine 
tegur kas siis lõpplahenduse maksumus või soojapidavus, on klaaspaketi valik 
mõlemal juhul keskne.  Oma tootevalikus pakume kolme tüüpi standard klaas-
pakette – kahekordne, kolmekordne ja kolmekordne energiatõhus. Muud klaaspaketi 
tüübid on saadaval eritellimusena. Kõik meie klaaspaketid on suurema privaatsuse 
tagamiseks või kaunistamise eesmärgil saadaval erinevate dekoratiivklaasidega,  
kuid ka tugevdatud klaasidega või turvaklaasidega.

Tugevdatud või karastatud klaas on turvaklaas, mille tugevust on 
suurendatud kuumuse või kemikaalide toimel. Selline töötlemine 
muudab klaasi nõnda, et kui see lähebki katki, siis klaasikildude 
asemel tekib puru. Nii väheneb märkimisväärselt vigastuste oht.

SeiComi standardne kahekordne klaaspakett 
koosnebkahest 4 mm paksusest klaasist ja nendevahe- 
lisest argoontäiest. Selektiivklaas on välimine klaas.  
Klaasi soojuhtivus on 1,1 W(m2K).

SeiComi standardne kolmekordne klaas- 
pakett koosneb kolmest 4 mm paksusest klaasist ja 
nendevahelisest argoontäitest. Selektiivklaas on  
keskmine klaas. Klaasi soojuhtivus on 0,6 W(m2K).

SeiComi standardne kolmekordne energia- 
tõhus klaaspakett koosneb kolmest 4 mm paksusest 
klaasist ja nendevahelisest argoontäitest. Selektiivklaasid 
on sisemine ja välimine klaas. Parema soojapidavuse 
tagamiseks ja aurutõkkeks on klaasidel  Chromatec Ultra 
vaheliist. Klaasi soojuhtivus on 0,5 W(m2K).

Dekoratiivklaasil on üks pool reljeefse mustriga, mis muudab selle 
raskesti läbinähtavaks ja mida kasutatakse enamasti privaatsuse 
tagamiseks või lihtsalt dekoratiivse elemendina. Pakume oma 
tootevalikus nelja dekoratiivklaasi (Raaka, Crepi, Kura ja Satin).

Lamineeritud klaas, tuntud ka turvaklaasi nime all, koosneb 
omavahel liidetud kahest või enamast klaaspaneelist, mille vahel 
on ühe- või mitmekihiline polüvinüülbutüraali (PVB) kile. Kui klaas 
peaks purunema, jääb see siiski enamasti raami sisse.

Tugevdatud või karastatud klaas

Lamineeritud klaas

SeiCom klaaspaketid

Dekoratiivklaasid
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LISATARVIKUD

LISATARVIKUD

Akende ventilatsiooniklapid on esteetilised, kompakt-
sed ning tagavad tõhusa tuulutuse. Need loovad 
tervisliku sisekliima ja säästavad energiat. SeiComi 
tootevalikus on kaht tüüpi ventilatsiooniklappe 
(paigaldatavad klaaspaketi sisse või läbi akna 
lengi/raami), mis sobivad kõikidele PVC-, puit- ja 
puitalumiiniumakendele.

Ventilatsiooniklapid

Akna- ja ukselingid

Dekoratiivsed katteliistud

Putukavõrgud akendele

SeiCom pakub putukavõrke sissepoole avanevatele 
Euroopa stiilis akendele. Putukavõrgud on valmistatud 
vastupidavast alumiiniumprofiilist ja selle kangas ei  
riiva silma, sest on peaaegu nähtamatu ega muuda 
märkimisväärselt akna või hoone välimust.

Pakume laia valikut erineva disainiga katteliiste, mida 
on võimalik paigaldada nii klaasi peale kui ka klaas-
paneelide vahele.

SeiCom pakub laia valikut tavalisi ja lukustatavaid 
alumiiniumist või roostevabast terasest linke, mis on 
viimistletud erinevate värvidega.
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ERILAHENDUSTEGA AKNAD JA UKSED

ERILAHENDUSTEGA 
AKNAD JA UKSED
Oleme SeiComis avatud kõikidele erilahendustega akende, terrassiuste ja  
rõduuste tellimustele. Olgu need siis keeruka kuju, suuruse või otstarbega,  
on meie kogenud spetsialistide meeskond alati valmis uuteks väljakutseteks.  
Teeme tihedat koostööd profiilide ja suluste tarnijatega, et leida lahendused ka 
kõige raskematele projektidele.
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