
TURNER 830E 
PEILIKUVIO-OVI

TURNER 40 NOSTO-OVI
Kun hinta ja suorituskyky ratkaisevat.

TURNER 40

40 mm vahva, 
monipuolinen nosto-ovi
teollisuuden tarpeisiin!

UUSI MALLI
VAATIVAAN
KÄYTTÖÖN!
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Teollisuusovien monitaituri on tässä!

Turner 40 on nykyaikainen nosto-ovimalli, jonka mikroprofiloiduissa lamelleissa yhdistyvät hyvä läm-

möneristävyys ja ääntä vaimentavat ominaisuudet. Se on suunniteltu ja valmistettu käyttäen uusinta tek-

nologiaa. Viimeistely on tukevaa ja yksityiskohtaista, joka ilmenee mm. metalli- ja päätytulpista, vahvis-

tusprofiileista ja anodisoiduista alumiinisista alaprofiileista, jotka eivät näy ulospäin. Tässä monitaiturissa 

yhdistyvät täydellisesti hinta, suorituskyky ja erilaiset käyttömahdollisuudet.

Lamellitiiviste

Turner 40 nosto-oven lamellien erikoistiivistys tekee niistä täysin tuulen- ja veden-

pitäviä Compriband-polyuretaanitiivistelistan ansiosta, joka on kiinnitetty lamellien 

väliin. Lisäksi nosto-ovet ovat täysin eristettyjä, koska oven  

sisä- ja ulkopinnat eivät ole kiinni toisissaan.

Vakiokarmi

Oven ja pystyjohteiden

välinen vakiokarmi 

varmistaa oven sivujen 

kunnollisen tiivistyksen.
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Oven sisäpuoli

Turner 40 oven

sisäpinta on vaaka-

profiloitu, ja pinnan

vakiovärinä on RAL 

9002. Muita värejä on 

saatavilla pyynnöstä 

lisämaksua vastaan.
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Tuulikuormitus

Oven leveydestä riippuen 

Turner asentaa oveen vahvistusprofiileja. Niiden 

ansiosta ovi kestää suuren tuulikuormituksen 

sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisesti.
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TURNER 40
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TURNER 40 OVESSA
ON VAKIONA 

MIKROPROFILOINTI

TURNER 40 OVILAMELLIN SANDWICH-RAKENNE

Paneelin paksuus:  40 mm
Lämmönjohtavuus: λ=0,025 W/mK
Eristysarvo:   U=0,52 W/m²K
PU-vaahdon tiheys:  40 kg/m³ 

A Maalikerros:  10 vakioväriä  
  (ulkopuolelle)
B Galvanointi:  275 g/m²
C Teräslevy:  0,5 mm
D Galvanointi:  275 g/m²
E Pohjustus
F Suuritiheyksinen  
PU-vaahto:  g=40 kg/m³,  
  ja HCFC-vapaa
E Pohjustus
D Galvanointi:  275 g/m²
C Teräslevy  0,5 mm
B Galvanointi:  275 g/m²
A Maalikerros:  RAL 9002 (sisäpuoli)



Pyöristetyt kulmat  
(r=100 mm), erinomai-

nen eristysarvo

Turner 40 nosto-oven valikoimassa on tarjolla 12 yleistä RAL-väriä, joiden 
avulla jokaisesta ovesta saadaan yksilöllinen – ilman lisämaksua. Lisähin-
taan Turner 40 nosto-ovea on saatavilla kaikissa sateenkaaren väreissä.

IKKUNAVAIHTOEHDOT

Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330
Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki

Turner 40 oven ansiosta arkkitehdit voivat nyt nauttia erilaisista malleista ja väreistä sydämensä kyllyydestä.

Mikroprofiloidun teräslevyn optiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi nykyaikaisessa teollisessa 

arkkitehtuurissa. Onko sinulla väriin liittyviä erityisvaatimuksia tai etsitkö ainutlaatuista muotoilua? Valitse siinä ta-

pauksessa pyöristetyt ikkunat tai ikkunoista koostuva luova kuviointi. Ja väri mistä tahansa sateenkaaren väristä!

TURNER 40 VAKIOVÄRIT

Turner 40 nosto-oveen voidaan asentaa Plexiglas-ikkunat luonnonvalon li-
säämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. Vakioikkunat ovat suorakaiteen 
muotoisia, ja niiden suorissa tai pyöristetyissä kulmissa on yksinkertainen 
tai eristävä kaksinkertainen lasitus. Lisäsuojaksi sisääntunkeutujien varal-
ta saatavana on myös kapeita suorakulmaisia ikkunoita, joiden kulmat on 
pyöristetty.

Runsaasti valoa ja  
erinomainen näkyvyys

Pyöristetyt kulmat  
(r=60 mm), erinomainen 

 eristysarvo

Viehättävät  
pyöreät ikkunat

Suorat kulmat,  
erinomainen
eristysarvo

Kapeat,  
murronkestävät  

ikkunat

TURNER 40 KÄYNTIOVI

Turner 40 nosto-oveen 
tarjoamme useita eri käynti-
ovivaihtoehtoja, jotka kaikki 
täyttävät tiukimmatkin 
rakenteelliset, esteettiset 
ja turvallisuusvaatimukset. 
Integroidussa käyntiovessa 
on pitkälle kehitetty sarana-
järjestelmä, tarkkaan koh-
distettu lukitusjärjestelmä 
sekä integroitu turvakytkin. 
Kynnyksen korkeudeksi on 
tarjolla kolme vaihtoehtoa: 
22, 110 tai 195 mm.

22 mm:n kynnys kaatu-
misriskin minimoimiseksi

hätäuloskäynneissä

Esteettisesti miellyttävä 
käyntiovi, kiinnikkeet

eivät näy ulospäin

Integroitu
käyntioven kytkin

RAL 3000 RAL 5010 

RAL 6009 RAL 7005 RAL 7016

RAL 8014 RAL 9002

RAL 9006 RAL 9007 RAL 9010

RAL 5003

RAL 9005


