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EAB · TERÄSTAIT TO -OVI

EAB kuumasinkityt käsi- ja sähkökäyttöiset terästaitto-ovet soveltuvat
erinomaisesti kohteisiin, joissa ovi on
kovassa käytössä.
Kestävä rakenne
Ovilehden runko hitsataan teräsputkiprofiileista. Rakenne jäykistää ovilehden
parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin
törmäyksistä selvitään usein miten runkoon ruuvatun profiilipellin suoristamisella tai vaihtamisella. Saranat ja helojen
kiinnikkeet hitsataan runkorakenteeseen, jonka jälkeen runko kuumasinkitään upottamalla sulaan sinkkiin. Tuloksena on erittäin kestävä suoja ruostumista vastaan.

Ikkunoita ja väriä
Ovet valmistetaan asiakaskohtaisesti,
jolloin valitaan muun muassa ikkunarivien määrä, korkeus ja lohkojako. Värikartan perusvärien ohella voidaan toimittaa
asiakaskohtaisia värejä. Oven mukaiset
kiinteät ylä- ja sivuosat tuovat edustavuutta julkisivuun.
Käytön helppoutta
Kevyttoimisessa käsikäyttöisessä ovessa voidaan avata vain toinen puoli, jolloin
säästetään energiaa. Sähkötoimisten
ovien erilaisilla avautumisvaihtoehdoilla
oven käyttöä voidaan automatisoida eri
tavoin.

Huoltovapaus
Taitto-ovien huoltotarve on erittäin vähäinen, koska ovissa on vähän liikkuvia
osia. Sähkökäyttöinen ovi ei vaadi viranomaisten edellyttämiä määräaikaistarkastuksia.
EAB Built to last
Tarkkuus ja laatu ovat mukana kaikessa,
raakamateriaalin valinnassa, toimituksissa ja asennuksessa. Tavaramerkkimme
Built to last ei kuvaa pelkästään tuotteitamme vaan myös suhteita asiakkaisiin,
toimittajiin ja yhteistyökumppaneihimme.
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Kantava ohjaushela

Ohjaushela

Yli 4 m leveät ovet

Alle 4 m leveät ovet

Fakta
Runko
Oven runko hitsataan neliöteräsputkista.
Runko kuumasinkitään saranoiden ja helojen hitsauksen jälkeen. Ovet toimitetaan
2 -,3 -, 4 - tai 6 –osaisena joko käsi- tai sähkökökäyttöisenä.
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Ovilehti
Rungon neliöputkiin ruuvataan joko kuumasinkityt tai Pvf2 –maalatut profiilipellit. Saatavana myös muita pintamateriaaleja.
Eristys
Ovilehti eristetään joko 40 tai 60 mm:n
mineraalivillalla, tiheys 80 kg/m3.
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Helat
• Laakeroidut, voiteluvapaat runkoon
hitsatut saranat.
• Kuulalaakeroidut ohjaushelat kulkevat
C-profiileissa.
• Lattiaohjain oviaukon keskikohdassa
• Sisäpuolinen salpakahvalukitus (2 kpl):
DeJo 55100. Salvat varustetaan riippuluk
kokorvakkeilla.
• Ovi voidaan varustaa käyntiovella, jossa
Abloy lukkorunko 4180 ilman avainpesää
sekä painike 640N.
Lasitus
Vakiona eristyslasi D4-12 asennettuna
luonnonvärisillä alumiinilistoilla. Saatavana
myös muita lasityyppejä.

Kaato 1:10
oven ulkopuolella
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Laahuskumi

Kynnysrauta
Ulospäin aukeava ovi
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min 6

Tiivistys
Sinkityt tiivistyslistat ruuvataan ovirunkoon.
Listaan asennettu EPDM –kumi tiivistää
oven karmiin ja lattiaan.
Pintakäsittely
Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovirunko
kuumasinkityllä profiilipellillä.
Vaihtoehto 2: Kuumasinkitty ovirunko
Pvf2-maalatulla profiilipellillä perusvärikartan mukaisesti.
Vaihtoehto 3: Maalauskäsittely kuumasinkitylle ovirungolle sekä profiilipelti erillisen
maalausohjelman mukaan.
Karmit
Saatavana karmeja U- ja L-profiileista sekä
neliöputkista.
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EAB Teollisuusovia ovat taitto-ovet, pariovet, liukuovet, teräsportit, termo-ovet ja palo-ovet.
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EAB ovet ovat CE-merkittyjä rakennus- ja
konedirektiivien mukaan.
Ovet täyttävät ovistandardin SS-EN 132411 vaatimukset.

