
TURNER 830E 
PEILIKUVIO-OVI

TURNER 600-SARJA
Laatua ja toimivuutta arkeen.

TURNER 600

45 mm vahvat 
polyuretaanieristeiset ovet
Suomen olosuhteisiin!

NOSTO-OVI
VAATIVAAN
KÄYTTÖÖN!
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TURNER 610
Turner 610 ja 640 nosto-ovien 45 mm vah-

vat polyuretaanieristeiset lamellit on pääl-

lystetty galvanoidulla teräspellillä sekä 

sisä- että ulkopuolelta.  

TURNER 610
MUSTA
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TURNER V810
Varastonovi, jossa  
Abloy-lukkorunko.

Saatavilla varastonovi,  
joka vastaa tyyliltään  

Turner-autotallinovea*.

* Uraetäisyys voi poiketa 
autotallinoven uraetäisyydestä.

TURNER 610
HIILENHARMAA

TURNER 610
VALKOINEN

TURNER 610
RUSKEA

Kuulalaakeroidut 
ohjausrullat 

takaavat hiljaisen 
ja sujuvan käytön

Vahvat 
kulutusta 
kestävät 

jouset

Jousen-
katkeamissuoja
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TURNER 640
Turner 610 ja 640 ovissa turvallisuus ja 

helppokäyttöisyys ovat etusijalla. Tyylikäs 

ulkonäkö antaa talolle laadukkaan ilmeen, 

vakioväreinä ovat valkoinen ja ruskea.

Saatavilla varastonovi,  
joka vastaa tyyliltään  

Turner-autotallinovea*.
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TURNER V840
Varastonovi, jossa  
Abloy-lukkorunko.

* Uraetäisyys voi poiketa 
autotallinoven uraetäisyydestä.

TURNER 640
VALKOINEN

TURNER 640
RUSKEA

Sormisuojaus 
sekä sisä- että 
ulkopuolella

Lamellien 
saumoissa 
kaksinkertainen 
tiivistys ja
kylmäkatkot

45 mm vahvat poly-
uretaanieristeiset 
lamellit takaavat 
erinomaisen 
lämmöneristyksen

TURNER 600-SARJAN NOSTO-OVEN ASENNUS



Tässä esimerkkejä, kysy tarkemmin ovimyyjiltämme!

AVAIMENPERÄLÄHETIN
Tämän kätevän kauko-ohjaimen ansiosta nosto-oven
automatiikan käyttäminen on vaivatonta ja mukavaa!

LANGATON KOODINÄPPÄIMISTÖ 
Helpottaa oven käyttöä silloin kun avaimet eivät ole 
lähettyvillä. Esimerkiksi pihatöitä tehdessä ei tarvitse 
erikseen hakea avainta oven aukaisuun.

ULKOPUOLINEN VAPAUTINLUKKO
Vapautinlukko on pakollinen lisävaruste silloin, kun 
talliin ei ole muuta kulkutietä kuin automatisoitu 
nosto-ovi. Tämän avulla oven saa auki ulkopuolelta
poikkeustilanteissa, esim. sähkökatkon aikana.

Sähköinen oviautomatiikka tuo lisämukavuutta elämääsi. Kaukosäätimen 
avulla voit avata ja sulkea oven ilman että sinun täytyy nousta välillä pois au-
tosta. Avauslaitteessa oleva valo syttyy ja sammuu automaattisesti. Turner 
600 -sarjan ovissa on kolme laadukasta avaajavaihtoehtoa. Alla on kerrottu 
tarkemmin eri vaihtoehdoista.

LISÄVARUSTEET

Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330
Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki

Turner-autotallinovet on suunniteltu Pohjolan vaativiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. Nosto-oven on toimittava 

tuiskussa, pakkasella, sateella ja myrskysäällä. Turnerin nosto-ovet valmistetaan alan viimeisintä tekniikkaa käyttä-

en, missä pienetkin toimintaa ja käyttöä helpottavat yksityiskohdat on huomioitu.

Suorakaide

Jälleenmyyjä:

OVIAUTOMATIIKAN VAIHTOEHDOT

Turner 600-sarjan nosto-ovet voidaan yksilöidä myös kolmella eri ikkuna-
mallilla. Ikkunoiden avulla saadaan talliin mukavasti luonnon valoa. 
Alla eri vaihtoehdot:

IKKUNAVAIHTOEHDOT

Ruutu

Auringonnousu

TURNER 423
• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 15 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 3 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 2 kpl avaimenperälähettimiä • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

TURNER 563
• Hihnavetoinen
• Hiljainen käyntiääni
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 17-24 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Virrankulutus lepotilassa vain 0,5 W
• Takuu 5 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 2 kpl avaimenperälähettimiä • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

Laadukas autotallinoven avaaja 600 N  
-moottorilla max 10 m² oville.

Korkealuokkainen autotallinoven avaaja 
800 N -moottorilla max 14 m² oville.

TURNER 600R

• Ketjuvetoinen
• Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
• Nopeus 13 cm/s.
• LED-valot
• Automaattinen sulkeutuminen 

(turvavalokennot ostettava erikseen)
• Takuu 2 vuotta
• Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville 

(yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
• 2 kpl avaimenperälähettimiä • 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle

Edullinen perusavaaja 600 N -moottorilla 
vakiokokoisille oville.


