
Autotallin pariovet
Kaksilehtinen oviratkaisu tuo lisätilaa autotalliin



Kolminkertainen lukitus 
(lisävaruste) 

Tervetuloa kotiin!
Novofermilla on oikea ratkaisu jokaiseen autotalliin riippumatta siitä, rakennatko uutta vai korjaatko vanhaa. Eristetyt pariovet 
tarjoavat hyvän lämpöeristyksen lisäksi mahdollisuuden autotallin optimaaliseen hyödyntämiseen varastotilana tai harraste- ja 
vapaa-ajantilana. Voit avata joko molemmat ovilehdet tai vain käyntioven aivan oman tarpeesi mukaan!

Korkealuokkaisten ja kestävien materiaalien käyttö, erinomainen työn laatu sekä laajat valintamahdollisuudet saavat autotallin 
näyttämään ajattomalta sekä sopimaan talosi tyyliin ja omaan henkilökohtaiseen makuusi.

PlusEdut lyhyesti

Soveltuu hyvin yksityiskäytössä oleviin autotalleihin, koko  

 1 450 x 1 900 mm (symmetrinen  
 asennus) 2 500 x 2 500 mm avausleveyteen ja korkeuteen saakka

Hyvä lämmöneristyskyky 45 mm paksun polyuretaanieristyksen  
 ansiosta

Laaja valikoima kuvioita, pintavaihtoehtoja, edulliset muut  
 vakiovärit ja melkein kaikki RAL-värit sekä lisäominaisuuksia,  
 kuten ikkunat

Käytännölliset ovenkarmit joustavaan asennukseen

 Ovet aukeavat joko ulospäin tai sisäänpäin

Käyntioven ja ovilehden asennus joko oikealle tai vasemmalle

Murrot estävä 3-kertainen lukitus saranavahvistuksella  
 saatavissa lisävarusteena

Ovilehden sisäpuoli: pohjamaalaus polyesteripohjaisella maalilla, 
 harmaanvalkoinen, RAL 9002

Ovilehden ulkopuoli vakio: valkoinen RAL 9016

Ovilehden ulkopuoli: muu vakioväri tai vapaasti valittava RAL-väri,  
 lisähinta (viimeistelypintakäsittely)

Kaikki ovilehtien kehykset on valmistettu alumiinista ja niiden 
säänkestävyys on taattu. Stabiilisti toimivat kestävät saranat 
avaavat ja sulkevat oven tarkasti. 

Huolellinen valmistus – moitteeton  
toiminta

Saranavarmistus
(lisävaruste) 



Kuviot
Kuviointivaihtoehdot

Pintakuviot

Ikkuna

Muut vakiovärit

Teräksensininen
RAL 5011

Vaihtoehto 1: 
Vakioikkuna 

Vaihtoehto 3:  
perinteinen ruutu

Vaihtoehto 2:  
tyylikäs salmiakkikuvio

Sammaleenvihreä
RAL 6005

Kuusenvihreä
RAL 6009

Antrasiitti
RAL 7016

Vaaleanharmaa
RAL 7035

Ikkunanharmaa
RAL 7040

Okranruskea
RAL 8001

Pähkinänruskea
RAL 8011

Seepianruskea
RAL 8014

Valkoinen alumiini
RAL 9006

Harmaa alumiini
RAL 9007 RAL-värit

Puunsyy Sileä Kultainen tammi

Ikkunoiden paksuudet: 
• Oven kuviointi vaakaura, leveä vaakaura tai sileä: kirkas tai  
 kristallinkirkas 25 mm:n kaksinkertainen akryylilasi
• Oven peilikuviointi: kirkas tai kristallinkirkas 20 mm:n kaksinkertainen akryylilasi 
Ikkunoiden mitat: n. 390 x 190 mm (kehysten sisämitta)

Vaakaura
Valkoinen RAL 9016

Leveä vaakaura
Valkoinen RAL 9016

Sileä
Valkoinen RAL 9016

Peilikuvio
Valkoinen RAL 9016

Muut vakiovärit ja melkein kaikki RAL-värit ovat saatavissa pieneen lisähintaan.

Tumma tammi

Mahonki Satiininharmaa 
(sekoitevärisävy)

vaakaura Leveä vaakaura Sileä Peili
Puunsyy Sileä Puunsyy Sileä Puunsyy Sileä Puunsyy Sileä

Valkoinen RAL 9016 • • • • • • • –
Muut vakiovärit/RAL erikoisväri • • • • • • • –
Kultainen tammi – • – • – • – •
Tumma tammi – – – • – – – –
Mahonki – – – • – – – –
Satiininharmaa (sekoitevärisävy) – – – • – • – –

Kaikki pariovet toimitetaan mustalla pyöristetyllä kahvalla ja profiilin lukkosylinterillä varustettuina.

maks. 2,125 mm (BRH)

Tekniset piirrokset
Asennus aukon eteen/taakse

Asennus aukkoon

Asennus aukkoon

Asennus aukon eteen/taakse



 

Novoferm. Paikallisesti. Euroopan laajuisesti

Novoferm-ryhmä on yksi Euroopan johtavista ovi-, portti- ja karmijärjestelmien tarjoajista. Tarjoamme laajan tuote- ja 
palveluvalikoiman yksityiselle, kaupalliselle ja teolliselle sektorille. Kaikki tuotteemme valmistetaan tiukkojen 
laatuvaatimusten ja uusimman teknisen tietämyksen mukaan. Yhdistämme maksimaalisen toimivuuden ja innovatiivisen 
muotoilun. Meillä on tuotantolaitoksia useilla eri paikkakunnilla. Yritysverkostomme kautta olemme aina paikallisesti 
tavoitettavissa kaikkialla Euroopassa.

Novoferm Vertriebs GmbH 
Schüttensteiner Straße 26 
D-46419 Isselburg (Werth) 
Puh.: (0 28 50)   9 10 – 700 
Faksi: (0 28 50)   9 10 – 6 46 
E-Mail: vertrieb@novoferm.de  
www.novoferm.de

Novoferm-edustaja

Turner Group Oy
Ymmyrkäisentie 8
85100 KALAJOKI
Puhelin 0207 330 330
www.turner.fi


