Kuviointi: Vaakaura
Pinta: Puunsyykuvio
Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016

DuoPort – Pariovi

Enemmän tilaa autotalliin

Kuviointi: Sileä
Pinta: Sileäpintainen
Väri: Valkoinen alumiini RAL 9006

DuoPort – autotallin pariovi antaa autotalliin
enemmän tilaa
Lämpöeristetyn DuoPort-parioven avulla saat autotallin koko tilan tehokkaaseen käyttöön varastoksi tai
harrastustilaksi. Tarpeittesi mukaan voit avata joko molemmat ovilehdet tai vain käyntioven. Korkealuokkaisten,
kestävästä materiaalista hyvin valmistettujen ovien laajasta valikoimasta löydät helposti omaa makuasi vastaavan
ajattoman näköisen ovimallin.

Huolellinen valmistus ja hienot yksityiskohdat vakuuttavat
Kaikki ovenkarmit ovat alumiinia; säänkestävyys on taattu. Tässä lisää pariovien ominaisuuksia:

45 mm

45 mm eriste ja lämpökatkaistut profiilit (lisävaruste)

Lämpökatkaistut lattiakiskot

Optiona saatavissa kaasupainevaimennin pääteasennon
lukitsemiseen tai ovensulkija
aukipidolla

Näyttävän näköiset saranat on
helppo säätää, lisähintaan myös
ovilehden värisenä

Kulmasalpa passiivisen
ovilehden lukitsemiseen
(ylös ja alas)

Kolminkertainen lukitus
(lisävaruste)

DuoPort
Pariovien kuviot

1. Vaakaura
Valkoinen, RAL 9016

3. Sileä
Teräksensininen, RAL 5011

Valitse näistä

Puunsyykuvio

Noblesse
(sileäpintainen)

Puujäljitelmät

Satiinipinnat

Vakiovärit

RAL-värit

2. Leveä vaakaura
Valkoinen, RAL 9016

4. Peilikuvio
Kuusenvihreä, RAL 6009

DuoPort-ovia on saatavissa eri värisinä ja monin eri tavoin pintakäsiteltyinä. Lisätietoja
on ovien valintaoppaassa. Huomaa: Pariovien alumiiniprofiilit toimitetaan puujäljitelmille
ja satiinipinnoille sopivissa vastaavissa värisävyissä.

Saat autotalliisi helposti yksilöllisen oven,
koska valittavissa on neljätoista edullista
vakioväriä ja lähes kaikki RAL-värit.

PLUS
Edut lyhyesti

• Erinomainen pientaloihin.
Oviaukon mitat 1750 x 1750 mm
(symmetrisellä jaolla) - 3000 x 2500
mm. Asennusmitan ylittäessä 2251
mm asennetaan kolmas 150 mm
sarana ylimmän saranan alapuolelle
• Hyvä lämpöeristys, 45 mm
polyuretaanitäyte
• Lämpökatkaistu profiili (lisävaruste)
• Lämpökatkaistut lattiakiskot
• Optiona saatavissa kaasupainevaimennin pääteasennon lukitsemiseen
tai ovensulkija aukipidolla

• Joustava asentaminen käytännöllisen
karmiratkaisun ansiosta
• Laaja valikoima kuvioita ja pinnoitteita, edulliset vakiovärit sekä melkein kaikki RAL-värit, paljon muitakin
varusteita, kuten ikkunoita
• Ovilehti joko sisään- tai ulos aukeava
• Käyntiovi valinnaisesti oikean- tai
vasemmanpuoleisina
• Murtosuojauksena kolminkertainen
lukitus (lisävaruste)

• Ovilehti on helppo asentaa vahvojen,
pintaan asennettujen saranoiden
ansiosta
• Ovilehden sisäpuoli: Pohjamaalaus
polyesteripohjaisella maalilla, Harmaanvalkoinen RAL 9002; profiileissa
Valkoinen, RAL 9016
• Ovilehden ulkopuoli, vakio:
Valkoinen, RAL 9016
• Ovilehden ulkopuoli: Vakioväri tai
vapaasti valittava RAL lisähintaan

DuoPort 700 h/c

Pariovi/ Alumiinirunko
Tekniset piirrokset DuoPort 700 c
Vaakaleikkaus (asennus aukon taakse)

Pystyleikkaus (asennus aukon taakse)
Kuvassa:
Vakioversio
Ulospäin aukeava

min. Autotallin sisämitta leveys = BRB + 50
Karmin ulkomitta leveys RAMB = BRB + 40
Aukon leveys = Tilausmitta = BRB
Ovilehtien leveys yhteensä LDB = BRB - 104
Vapaa läpiajoleveys LDB 90° = BRB - 220

Kuvassa:
Passiivinen ovilehti (vakio)

Kuvassa:
Aktiivinen ovilehti (vakio)

Sisäänpäin aukeava

Tekniset piirrokset DuoPort 700 h (lämpökatkaistut profiilit)
Pystyleikkaus (asennus aukkoon)

Vaakaleikkaus (asennus aukkoon)

Kuvassa:
Lämpökatkaistu versio (lisävaruste)
Sisäänpäin aukeava

Aukon leveys
Karmin ulkomitta leveys RAMB = Asennusaukon leveys - 10
Tilausmitta = RAMB - 40
Ovilehtien leveys yhteensä LDB = RAMB - 144
Vapaa läpiajoleveys LDB 90° = RAMB - 260

Ulospäin aukeava

Kuvassa:
Passiivinen ovilehti
lämpökatkolla (lisävaruste)

Aktiivisen ovilehden leveys GFB
= RAMB/2 - 57

Kuvassa:
Aktiivinen ovilehti
lämpökatkolla (lisävaruste)

Sisäänpäin aukeava

Ovilehden korkeus FH = RAMH - 65

Passiivisen ovilehden leveys
SFB (ilman lukon vastarautaa) =
GFB = RAMB/2 - 57

Aukon korkeus
Karmin ulkomitta korkeus RAMH = Aukon korkeus - 5
Tilausmitta = RAMH - 20
Vapaa läpiajokorkeus LDH = RAMH - 91

Aktiivisen lehden vapaan kulkuaukon
leveys = LDBGF 90° = RAMB/2 - 151

1019/NW Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tämän esitteen kuvat saattavat poiketa alkuperäisistä materiaalien ja toimintojen osalta.

Ulospäin aukeava

Aktiivisen ovilehden leveys
GFB = BRB/2 - 37

Ovilehden korkeus FH = BRH - 45
Aukon korkeus = Tilausmitta = BRH

Passiivisen ovilehden leveys
SFB (ilman lukon vastarautaa) =
GFB = BRB/2 - 37

min. Huonekorkeus = BRH + 25
Karmin ulkomitta korkeus RAMH = BRH + 20
Vapaa läpiajokorkeus LDH = BRH - 71

Aktiivisen lehden vapaan kulkuaukon
leveys = LDBGF 90° = BRB/2 - 131

