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Kokonaan puiset ovet ovat tulleet takaisin muotiin. Pihla ja sisarbrändimme
Sydänpuu ovat suunnitelleet yhdessä
uuden ulko-oven, joka yhdistää perinteisen puuoven tyylikkyyden modernin
ulko-oven rakenteeseen ja modernien
ovimallien muotoiluun.

VÄRIT JA VARUSTEET
TARPEEN MUKAAN
Puuovet ovat valittavissa erilaisin kuultosävyin käsiteltyinä, jolloin elävä puupinta jää
ilmeikkäästi näkyviin. Sävytyksen jälkeen ovi
viimeistellään kahteen kertaan erittäin kestävällä kaksikomponenttilakalla. Puuovet voidaan
myös maalata kokonaan peittävällä maalilla
Pihlan ulko-ovivärien mukaan.
Pihlan Puuoviin on saatavilla ulko-ovien tapaan
näyttävä painikevalikoima, monipuoliset lukitukset sekä oven käyttöä helpottava moderni
älylukitus.

Puuovet valmistetaan mittatilaustyönä. Kuvien
ovet koossa 990*2090.
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PIHLA PUUOVI
RAKENNE
•

Ovilehti puukehysrakenteinen, kehä ja karmi liimattua mäntyä

•

Ovilehden pinnassa pysty- tai vaakapanelointi mäntyä, molemmin
puolin, valittavissa kahdella eri panelileveydellä (45/120 mm)

•

Umpiosan eristeenä urteaani (PIR) 52 mm

•

Ovilehden rungon paksuus 76 mm, kokonaispaksuus 88 mm

•

Ovilehdessä ja karmissa vahvat ja kestävät liitokset

•

Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri musta

•

Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 52 mm

•

Kynnys tammea 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat
alumiiniprofiilit

LASITUS
•

Kolminkertainen eristyslasielementti

•

Elementissä TGI-välilistat (vaaleanharmaa tai musta), selektiivilasit
ja argon-kaasu

•

Lasivaihtoehdot kirkas, Satiini ja Stippolyte, koristelasi elementissä
keskimmäisenä

•

Lasitus oven värisillä puulistoilla

LUKITUS JA HELAT
•

Säädettävät murronsuojasaranat (4 kpl)

•

Abloy LC102 -lukkorunko + säädettävä lukon vastarauta LP711

KOOT
•

Leveys min 790 ... max 1090 mm

•

Korkeus min 1790 ... max 2390 mm

PINTAKÄSITTELY
•

Pinnat kuultokäsitelty ja lakattu kahteen kertaan säänkestävällä
lakalla

•

kuultosävyt mänty TM 1702, tammi TM 1802, teak TM 1804, pähkinä TM 1806, tumma pähkinä TM 1824, mahonki TM 1809, harmaa
TM 1826, musta TM 1836 ja valkokuulto TM T5715

OMINAISUUDET
Ominaisuus

Standardi

Luokitus

Ilmanpitävyys

EN 12207

4

Sateenpitävyys

EN 12208

E1200

Tuulenpaineen kestävyys

EN 12210

C3

Lasiaukolliset

LISÄVARUSTEET / VALINNAT
•

peittomaalaus

•

kaksivärisyys

•

avainpesä Abloy Sento

•

avainpesät sarjoitettavissa

•

lukkorungot LC190 ja LC195

•

turvalukitus

•

Yale Doorman -älylukitus

•

HOPPE painikkeet Rodos, Cannes, Trondheim, Stockholm ja Amsterdam sekä

Lasiaukollinen ulko-ovi. Testausseloste Nro EUFI29-20002605-T1

Umpiovet

Upea Pihla Puuovi-mallisto on
suunniteltu yhteistyössä puuikkunaja ovibrändimme Sydänpuun
kanssa.

Rw

Rw+C

Rw+Ctr

U-arvo

33

33

31

0,69

NPD

NPD

NPD

0,83 ... 0,88
(mallikohtainen)

musta Dallas
•

ovisuljin TS83, myös aukipitolaitteella

•

soittokello

•

ovisilmä

•

postiluukku

•

kiinteä puuikkuna omassa karmissa oven
vierelle tai yläpuolelle

Testausselosteet: Nro EUFI29-20003618-T1 (dB). Nro SP 2P01781 (U-arvo).
Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi

