
 

PTL-tarkastusluukut 

Perinteinen, saranoitu Kiilax -tarkastusluukku patentoidulla pikakiinnityksellä sekä Avainlippu-

tunnuksella! Mikäli haluat kotimaisen, kustannustehokkaan ja helppokäyttöisen 

tarkastusluukun, on Kiilax PTL-sarja sinua varten! Patentoidun pikakiinnitysmekanismin 
ansiosta säästät aikaa, rahaa ja ennen kaikkea vaivaa asentaessasi tarkastusluukkua. Luukun 

kannessa nystyrälukitus, joka lukitsee luukun sen ollessa kiinni. 

Tämän tarkastusluukun voi asentaa jopa ilman työkaluja. Lisäksi mitään tukirimoja tai rankoja 

ei asennusaukon ympärillä tarvita. Kiinnikkeet sekä kerta- että tuplalevytykselle. Kiinnikkeen 

voi kiristää esimerkiksi ruuvimeisselillä, kynällä, tai vaikka ihan sormin, mikäli näppivoimat sen 

sallii. 

Pikakiinnikkeet mahdollistavat kiinnityksen materiaalipaksuuksiin 1–25 mm, ja tarvittaessa 

luukun voi kiinnittää myös ruuvein tai nauloin, niille varatuilta paikoilta kehyksessä. 

PTL-sarjan luukuissa nimellismitta vastaa asennusaukon kokoa, jolloin luukun nimi kertoo 

sopivan aukon mitoituksen suoraan. Esimerkiksi PTL2020 – aukkoon 200*200 mm. Lisäksi 

erikoismittoja löytyy laaja valikoima, kädenmentävästä aina aikuisen ihmisen mentävään 
aukkokokoon saakka. Kysy lisää myynniltämme. 

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-värikartaston 

mukaan, erillistarjouksella.  

 

Tämä tuote on hiilineutraali. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PTL-S-tarkastusluukut 

Täysin sama luukku kuin vakio PTL-luukkumme, mutta lisävarusteena 7 mm kolmiosalpalukko. 

PTL-S -sarjan lukolliset tarkastusluukut ovat oiva valinta julkiskohteisiin ja vastaaviin 

paikkoihin, joissa tarkastusluukun vaatimuksiin kuuluu lukitusmahdollisuus. 

Patentoitu pikakiinnitysmekanismi tässäkin luukussa, jolloin asennus mahdollista jopa ilman 

työkaluja. Ei rankoja, ei rimoja – vain aukko ja oikean kokoinen luukku! 

Lukollisia luukkuja varastossa 200*200 kokoisesta ylöspäin, erikoismittoihin asennetaan 

tarvittaessa. Myös pelkkä lukkovalmius mahdollinen, mikäli lukko tullaan asentamaan jälkeen 
päin. 

 

Lukitusvaihtoehtoja on useita:  
▪ 7 mm kolmiosalpalukko (vakio) 
▪ 10 mm kolmiosalpalukko 

▪ kolikkolukko 
▪ neliökaralukko 

▪ sarjoitettava kalustelukko (esim. Abloy CL-100) 
 

Tämä tuote on hiilineutraali. 

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-kartaston mukaan, 

sekä erikoismittaiset erillistarjouksin! 

  
 

 
  



 

PTL-MS-tarkastusluukut 

Kotimainen PTL-sarjan tarkastusluukku myös ”push-up” -mekanismilla! 

Magneettipainosalvallinen luukku on edukseen paikoissa, jossa luukun taakse täytyy päästä 

usein, ja näin ollen luukkua avataan useammin. ”Push-up” -luukku on helppokäyttöinen ja 

kätevä ratkaisu, mikäli luukulta vaaditaan äärimmäistä helppoutta. 

Asennus tapahtuu yhtä nopeasti ja vaivattomasti kuin muissa PTL-sarjan 

tarkastusluukuissammekin, patentoidun pikakiinnitysmekanismin ansioista ja jopa ilman 

työkaluja. 

Materiaalivahvuuksiin 1–25 mm pikakiinnityksellä. Kiinnikkeet mitoitettu sekä kerta- että 

tuplalevytykseen ja mahdollisuus myös naula- tai ruuvikiinnitykseen, kehykseen niille varatuilta 

paikoilta. 

Asennusaukon ja oikean kokoisen luukun valinnassa pätee samat kriteerit kuin kaikissa 

muissakin PTL-sarjan luukuissamme eli nimellismitta vastaa asennusaukon kokoa. Esim. 

PTL2020MS – asennusaukkoon 200*200. 

Tämä tuote kantaa kotimaista Avainlippu-tunnusta ja valmistetaan meillä koto-Suomessa! 

Tämä tuote on hiilineutraali ja sen tunnistaa ensimmäisessä kuvasta olevasta vihreästä 
merkistä. 

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010 valkoinen, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-kartaston 

mukaan, sekä erikoismittaiset erillistarjouksin! 

Vakiokokoja varastossa rajallisesti, erikoismitat erillistarjouksella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

PTL-E-tarkastusluukut 

Saranoitujen, PTL-sarjan erikoismittaisten tarkastusluukkujen kokovalikoima on hyvinkin laaja. 

Vakiomittaisissa kuin erikoismittaisissakin PTL-tarkastusluukuissa pätevät täysin samat tekniset 

ominaisuudet, joiden myötä niiden asentaminen sekä käyttäminen ovat yhtä helppoja 
keskenään. Myös erikoismittaisissa tarkastusluukuissa toimimme Avainlippu-tunnuksen alla. 

Patentoidun kiinnitysmekanismin ansiosta myös erikoismittaisissakin luukuissa asennus on 

mahdollista toteuttaa ilman työkaluja, eikä erillisiä apurimoja tai -rankoja tarvita tässäkään 

tapauksessa. Asennus pikakiinnityksellä 1–25 mm materiaalivahvuuksille, lisäksi naula- ja 

ruuvikiinnitys mahdollisuus. 

 

Tämä tuote on hiilineutraali. 

Vakiovärinä pulverimaalattu RAL9010, struktuuri matta. Erikoisvärit RAL-kartaston mukaan, 

sekä erikoismittaiset erillistarjouksin! 

Osa erikoismitoista on varustettu jo valmiiksi 7 mm kolmiosalpalukolla, osa ilman lukkoa. 

Lukottomiin luukkuihin pystytään tarpeen vaatiessa lukot asentamaan, ja useista 
lukkovaihtoehdoista mahdollista valita se sopivin. 

Yli 600 mm korkeissa luukuissa vahvistettu kansi. 
  


