SISÄOVET

Klassinen

maalattujen levyovien sarja

FÖRBY-OVET - nostalginen ja retrohenkinen

Nämä ovet ovat tuttuja edellisen
vuosisadan moderneista funktionaalisen tyylisuunnan taloista ja
toimistoista. Nyt tällaiset ovet ovat
vahvan rakenteensa ja minimalistisen tyylinsä ansiosta tulemassa
koko ajan suositummiksi lähes koko
Skandinaviassa.
LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA

Piilosaranat
Harjatusta teräksestä
tehdyt saranat
Kahva
Ovilistat
Laskeutuva kynnys
Kynnys
Magneettilukko
Teleskooppikarmi
Karminlaajennin

Förby 1P

Förby 3PH

Förby 2PH

Förby 2PV

FÖRBY-OVET

Ovenkarmit on tiivistetty, ovissa on karkaistu
ja läpinäkyvä tai mattapintainen lasi. Lasi on
kiinnitetty oveen ilman listoja.

Harjatusta teräksestä tehty sarana

Förby 1G

Förby 3GH

Förby 2GV

Förby 2GH

Kestävä
massiiviovien sarja

FANCY

FANCY-OVET - niille, jotka arvostavat tyyliä

Massiivitäytteiset ovilevyt ovat vahvarakenteisempia kevyempiin ovilevyihin
verrattuna. Tämä takaa paremman
kestävyyden aktiivisessa käytössä. Täytteenä
käytetään juuri tähän käyttötarkoitukseen
valmistettua putkilevyä, joka vahvuuden
lisäksi tarjoaa paremman äänieristyksen
kennotäytteisiin oviin verrattuna. Ovilevyn
pinta on maalattua 3,2 mm MDF-levyä.
Ovien vakioväri on valkoinen NCS S0502Y,
muita värisävyjä voi valita Tikkurilan
Symphony tai RAL -värikartoista.
LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA

Ovilevyn rakenne
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Fancy Trinity

Fancy V5

Fancy Stripes

Ovenkarmit on tiivistetty, ovissa on
karkaistu ja läpinäkyvä tai mattapintainen lasi. Lasi on kiinnitetty
oveen ilman listoja.

Ovenkarmin tiiviste

Fancy Trinity

Fancy V5 Steel

Fancy Stripes

Fancy V5 Glass

Fancy 3P

Aitojen
massiivipuuovien sarja

KEIBU

KEIBU-OVET – kun arvostat aitoutta
ja luonnonläheisyyttä
Keibu-ovet olivat alkujaan tarkoitettu
käytettäväksi nykyaikaisesti sisustetuissa
huviloissa ja maataloissa, mutta nyt
aitoutta ja luonnonläheisyyttä arvostavat
ihmiset ovat ottaneet sarjan omakseen
myös kaupunkikodeissa.
Ovet on valmistettu oksattomasta
liimapuusta ja viimeistelty valkoisella
petsillä ja lakalla. Jos ovessa on lasi,
käytämme 4 mm paksuista kemiallisesti
mattakäsiteltyä lasia.

LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA

Piilosaranat
Harjatusta teräksestä
tehdyt saranat
Kahva
Ovilistat
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Keibu

Keibu 3R

Yksityiskohta lasin ja oven liittymäkohdasta

Ajattomat
kennotäytteiset

OVET

KENNOTÄYTTEISET OVET - edullinen ja
yleinen valikoima
Sileät maalatut tai viilutetut sisäovet ovat klassisia ja ajattomia
sekä eniten käytettyjä koko maailmassa. Tämän suosion perusteena
on näiden ovien yksinkertaisuuteen perustuva sopivuus jokaiseen
käyttöympäristöön ja varmasti myös edulliseen hintaan.
Ovien pintana on 3,2 mm paksuinen maalattu tai viilutettu MDFlevy. Toivomuksesta on mahdollista valmistaa ovia myös 6 mm
MDF-levyllä. Siinä tapauksessa oven nimeen lisätään liite STRONG.
Ovien lasit ja tilan sisustukseen sopivat värisävyt auttavat
muuttamaan myös ekologisemmat ratkaisut persoonallisemmiksi.
Viilun suunta on pystysuora (vaakasuoraa asennusta varten katso
Haapsalu Uksetehasen Trendoor-ovien kuvasto). Karmit voivat olla
niin viilutettuja kuin sopivalla sävyllä maalattujakin.

Sileä SP10R

Ovilevyn rakenne

Sileä Tammi

KENNOTÄYTTEISET OVET
Lisää malleja tästä sarjasta näet kotisivuillamme www.uksetehas.ee
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Ovien vakioväri on valkoinen NCS S0502Y,
muita värisävyjä voi valita Tikkurilan
Symphony tai RAL -värikartoista.
Vakioviiluja ovat tammi, saarni, koivu ja
pyökki. Petsisävyjä viilutetuille oville voi
valita asioimalla valtuutettujen jälleenmyyjien luona.

Sile 3A

Sile 5A

Sile

Sile 6R

Sile 1PK

Sile 10R

LIUKUOVET - tilaa säästävä ratkaisu

Liukuovet ovat käyttökelpoisia silloin, kun
perinteisen oven avaamiseen ei ole tarpeeksi
lattiapinta-alaa, tai on tarve välillä eristää tila.
Oven mekanismin voi asentaa niin seinään kuin
kattoonkin. Oviaukon mitat ovat korkeus enintään
2240 mm ja leveys 1200 mm (kun kyseessä on
yksipuolinen liukuovi) tai 2500 mm (kaksipuolinen
liukuovi). On myös muistettava, että oviaukon
vieressä olevan seinän on oltava tyhjä ovilevyn
leveydeltä (kaksipuolisen liukuoven ollessa
kyseessä oviaukon molemmilta puolin).
Liukuovi on mahdollista valmistaa käytännössä
kaikista tämän kuvaston sisäovista, mutta on
otettava huomioon, että äänieristys heikkenee
liukuovea käytettäessä perinteiseen oveen
verrattuna. Liukuoven voi tarvittaessa valmistaa
myös lukittavana.

Liukuovi Tammi
peitelista
peitelistan kannatin
kiskon kannatin

Kahva
Lukitus

ovilevy

yksipuolinen seinään kiinnitettävä liukuovi

max 2240

LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA

kaksipuolinen seinään kiinnitettävä liukuovi
ohjain

liukuoven kahva

Kestävät

laminaatilla päällystetyt

OVET

LAMINAATTIPÄÄLLYSTEISET OVET -paras
vaihtoehto aktiivisesti käytettäviin tiloihin
Laminaatilla päällystetyt ovet on tarkoitettu aktiivisesti käytettyihin
tiloihin, kuten koulujen luokkahuoneet, päiväkodit, sairaalat, julkiset
wc:t, toimistot jne.
Ovien valmistuksessa käytettävä korkeapainelaminaatti kestää iskuja
ja kulumista, ja sitä on saatavilla lukuisissa eri väreissä ja eri kuvioilla.
Käyttöalueen perusteella ovet jakautuvat reunusten mukaan:
A - sopivalla sävyllä maalattu massiivipuinen reunus
B - lakattu reunus kovasta massiivipuusta
C - ruostumattomalla levyllä osittain päällystetyt reunat.

Ovien karmit voivat olla maalattuja, viilutettuja tai päällystetty
osittain ruostumattomalla levyllä. Ruostumattomalla levyllä
päällystetyt karmit sopivat etenkin oviin, joista kuljetetaan esineitä,
jotka voivat joutua kosketuksiin karmien kanssa ja vahingoittaa niitä.
Näitä ovat esim. sairaaloiden ja hoitolaitosten osastojen ovet.

Laminaattipäällysteinen ovi

A

B

C
Laskeutuva kynnys

Turvalliset
palo- ja äänieristetyt

OVET

PALO- JA ÄÄNIERISTETYT OVET tutkittua laatua
Palo-ovet EI30/Rw40dB, EI30/Rw40dB 1PS ja
EI30/Rw40dB 1A
Lasiovien osuus palo- ja äänieristetyissä ovissa
kasvaa jatkuvasti. Siksi olemme kokeilleet omiin
oviimme niin pieniä (enintään 15 % ovilevyn
pinnasta) kuin suuriakin laseja. Sertifikaatin
mukaiset ovet voivat olla enintään 2,4 m korkeita
ja enintään 1,2 m leveitä. Testien tuloksena meillä
on lupa käyttää ovissa vaatimukset täyttävää
ovisilmää, ovilevyssä olevaa ovikelloa ja
mekaanisesti laskeutuvaa kynnystiivistettä.

EI30/Rw40dB

Palo-ovi EI30/Rw40dB ITS
piilosulkimella
Koska piilosuljin on muuttumassa
huipputason hotelliprojekteissa ja
muuallakin yleiseksi, olemme
testanneet sekä ovien sulkeutumiskykyä (50 000 kertaa) että tulen
ja äänen eristyskykyä. Sertifikaatin
mukaiset ovet voivat olla enintään
2,4 m korkeita ja enintään 1,2 m
leveitä.

Piilosuljin ITS

PALO- JA ÄÄNIERISTETYT OVET

Palo-ovi EI15/Rw37dB
Ovia käytetään kohteissa, joissa tulenkestävyysvaatimus on enintään
15 minuuttia. Ovilevyn paksuus on vain 40 mm, ja kyseessä on edullisin
palo-ovi. Sertifikaatin mukaiset ovet voivat olla enintään 2,1 m korkeita
ja enintään 1 m leveitä.
Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa vaatimukset täyttävää
ovisilmää, ovilevyssä olevaa ovikelloa ja mekaanisesti laskeutuvaa
kynnystiivistettä.
Paripalo-ovet
Paripalo-ovia EI30/Rw40dB käytetään etenkin tilojen osittamiseen
tulipalossa. Ovet on varustettu liukuvarsisulkimilla ja yhtenäisellä
sulkeutumisjärjestelmällä, jotka sulkevat ovet automaattisesti, kun
vastaava signaali on vastaanotettu. Sertifikaatin mukaiset ovet voivat
olla enintään 2200 x 2200 mm.
Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa laskeutuvaa kynnystä
Palo-ovi EI15/Rw37dB

Ulkopalo-ovi EI30/Rw40dB Ex
Ulkopalo-ovia käytetään lämpimien ja kylmien
tilojen välisessä palonestovyöhykkeessä (autotallit,
asuntojen ovet lämmittämättömiin käytäviin
kerrostaloissa jne.). Sertifikaatin mukaiset ovet voivat
olla enintään 2,1 m korkeita ja enintään 1 m leveitä.
Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa
vaatimukset täyttävää ovisilmää ja ovilevyssä
olevaa ovikelloa.

Palo-ovi EI30/Rw40dB

Kosteudenkestävät
sauna- ja pesutilojen

OVET

SAUNANOVET ja KOSTEUDENKESTÄVÄT
OVET

Saunanovi lasi

Saunanovi puu/lasi

Saunanovi lasi/paneeli

Saunanovi paneeli

Saunanovet sijaitsevat yleensä vaikeissa olosuhteissa (lämpötila ja
kosteus), joten varmin valinta on karkaistu lasi. Puukehyksisen oven
hyväksi päätöksentekijöiden on otettava huomioon myös se, että
ovilevy voi toisinaan hieman vääntyä ja myös muuttua mitoiltaan.
Maalatut, sileät kosteudenkestävät ovet säilyvät ennallaan myös
kosteissa ja vaihtelevan kosteissa tiloissa ja sietävät myös tilapäisesti
vettä ovilehden pinnassa. Ovi on aina asennettava niin, että karmit
olisivat vähintään 10 mm lattiapinnan tai kynnyksen yläpuolella.
Ovikynnys (lisävaruste) on päällystetty ruostumattomalla pellillä.
Se asennetaan karmien alle ja on kiinnitettävä lattiaan itsenäisenä.
Viilutettuja tuotteita emme valmista kosteudenkestävinä, mutta
vastaavalla asennusperiaatteella niiden kosteusvaurioiden riski
vähenee huomattavasti.
LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA

Kahva
Ovilistat
Kynnys
Ruostumattomalla pellillä
päällystetty kynnys

Ovilevy

Ovenkarmi

Kynnys

Lisävaruste

Vakiokynnys, tammi

Ilmastoiva kynnys, tammi

Laskeutuva kynnys

Ruostumattomalla pellillä
päällystetty vakiokynnys

Ruostumattomalla pellillä
päällystetty ilmastoiva kynnys

Ruostumattomalla pellillä päällystetty
ilmastoiva kynnys erikorkuisten
lattiatasojen yhdistämiseen

Maalatut tai viilutetut ovirajoitelistat mitoiltaan 42 x 12, 58 x 12 tai 72 x 12 mm

Viilutetut ovilistat mitoiltaan 42 x 12 tai 42 x 16 mm

Viilutetut tai maalatut
kulmalistat

Harjattua terästä oleva
sarana

Harjattua terästä oleva
sarana

Karminlaajennin "Troll"
Karminlaajenninta "Troll" on mukava käyttää pintojen peittämiseen. Karminlaajentimia valmistetaan neljää
eri kokoa. Ne sahataan paikan päällä sopivan mittaisiksi, ja sahatut osat painetaan karmissa olevaan uraan.
Tehtaassa käsitelty reuna päällystetään listalla, joka takaa pinnan kauniin viimeistelyjäljen. Karmeille tehdään
tehtaassa laajennusta varten urat vain siinä tapauksessa, että ne on tilattu yhdessä laajentimien kanssa.
Siksi päätös karminlaajentimen osalta on tehtävä ovien tilausvaiheessa.
207-232
182-207
157-182
132-157

42/58/70

107-132

Karminlaajennin “Troll”

92

44

58

61

92

92 - 110 ; 110 - 125

Teleskooppikarmi 125 mm
Teleskooppikarmi on erityinen ovenkarmi, jonka rajalistojen
asentaminen on helppoa ja mukavaa. Ei tarvitse huolehtia
seinän paksuudesta, koska listat on tehty niin, että
tarvittaessa ne liikkuvat ovenkarmien sisään tarpeen
ja seinän paksuuden mukaisesti. Teleskooppikarmeja
valmistetaan 92-110 mm ja 110-125 mm mitoissa.

Ovimoduulien mitat
Yksipuoliset

Kaksipuoliset

M 7x21 690x2090
M 8x21 790x2090
M 9x21 890x2090
M 10x21 990x2090
Laajentimella

M 13x21
M 15x21
M 17x21
M 19x21

M 8+3x21 1090x2090
M 9+3x21 1190x2090
M 10+3x21 1290x2090

M 8+4x21 1190x2090
M 9+4x21 1290x2090
M 10+4x21 1390x2090

1290x2090
1490x2090
1690x2090
1890x2090

Ovien kätisyys määräytyy avautumissuunnan mukaan.

vasen

oikea

Teleskooppikarmi

MUISTIINPANOT

Tehdas:
Masti tee 8
Uuemõisa 90401
Lääne maakond
puh. +372 472 0800
faksi +372 472 0802 (ovi),
+372 472 0803 (ikkuna)
sähköposti: info@uksetehas.ee

Myymälä:
Pärnu mnt. 139c
Tallinn 11317
puh. +372 651 5888
faksi +372 651 5889
sähköposti: salong@uksetehas.ee
www.uksetehas.ee

