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PUUVÄLIOVET
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Ovesta Oy valmistaa väliovia niin julkis-
kuin asuntorakentamiseenkin kolmen vuo-
sikymmenen kokemuksella. Valinnanvara
ovien mitoissa, rakenteissa, materiaaleissa
ja visuaalisessa ilmeessä lisää suunnittelun
vapautta sekä uudis- että korjausrakenta-
misessa.

Suunnittelijan ja tilaajan toiveet toteute-
taan luotettavalla design-tason laadulla
kustannustehokkaasti massiivipuusta, vii-
lusta ja vanerista tai näiden yhdistelmistä.

• kevyet ja massiiviset laakaovet
• vaneripintaiset laakaovet
• kosteudenkestävät ovet
• ääntä eristävät ja osastoivat ovet
• säteilysuojaovet
• erikoisrakenteet, esim. umpipuutäyte
• työntö- ja heiluriovet
• sähköpielet, kiinteät sivulasit
• väliseinäikkunat
• erikoisvarusteet: esim. RST-törmäyssuojat,

dejo-kynnykset

Kaikki ovityypit myös viilu- tai laminaattipin-
nalla.



OVILEVYT

Pinnat

• MDF-levy; maalattu (eri paksuudet)
• vaneri; maalattu, lakattu tai

kuultokäsitelty
• viilu; lakattu tai kuultokäsitelty
• laminaatti
• kuvioinnit urilla, koristelistoilla tai

erilaisten pintojen yhdistelmillä

Reunat

• huullettu/suora reuna
• melamiininauha, valkoinen tai sävyyn

maalattu
• viilunauha, lakattu tai kuultokäsitelty
• massiivipuu

Lasiaukot

• mittojen mukaan
• suorakaiteet, kolmiot, pyöreät…
• lasitukset myös säteilysuojaoviin
• lasilistat puuta

HELOITUS

Lukot ja varusteet pääasiassa Abloy-heloja.
Tilauksesta myös erikoishelat.

KARMIT

• vakiokarmi mänty V / RT 42-10643
• karmisyvyydet 68, 92 tai 130 mm
• myös erikoismitat seinän mukaisesti
• erikoiskarmit, laatu E:

– kotimaiset puulajit
– jalopuut
– lakattu tai kuultokäsitelty

Jalopuukarmit ovat massiivista puuta vä-
hintään kahdesta osasta liimattuna.

KYNNYKSET

Puukynnykset

Vakiona tammi tai pyökki lakattuna; myös
koivu, saarni tai muu kovapuu.

Mekaaninen tiivistekynnys

Jos ääntä eristävässä ovessa ei voida käyt-
tää normaalia puukynnystä, ovilevy voi-
daan varustaa alareunaan upotetulla ns.
dejo-kynnyksellä, esim. Hahle Athmer.

REFERENSSIKOHTEITA

• Wärtsilä, Turun toimipiste
• Fazer Suklaa, henkilöstöravintola
• YARA Suomi Oy, korjaamo/terveysasema
• Teatterikulma, Tampere
• Rakennus ja Peltirakenne Kemppainen

Ky, toimitilat Kajaani
• Arabian kauppakeskus, Helsinki
• Töölön Helmi, Helsinki
• Veikkaus Oy, Tampere
• Oulun yliopisto, 1-4 vaiheen perus-

korjaukset
• Mikkelin Lyseo
• Jorvin sairaala, osasto K3
• Vammalan aluesairaala, Fysioterapia ja

Psykiatrian poliklinikka
• Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kouvola, Paja
• Savonlinnan ammattiopisto Vipunen
• Porvoon Amisto
• Grafila 2, Jyväskylä
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VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Ovesta Oy
Sorsala 9
82110 HEINÄVAARA
Puhelin 013 7375 411
Faksi 013 717 854
myynti@ovesta.fi
www.ovesta.fi

reunassa melamiini tai
aitoviilu

kehys massiivipuuta

kennotäyte

MDF-levy 6 mm

pinnat maali, viilu tai
laminaatti

Laakaovi

kehys massiivipuuta

kennotäyte

reunoissa flex-maalaus ympäri

kosteudenkestävä HDF 6 mm

pinnat flex-maalaus

Kosteudenkestävä laakaovi

reunassa melamiini tai aitoviilu

kehys massiivipuuta

pinnat maali, viilu tai laminaatti

MDF-levy

eriste

tiivisteet

Osastoiva, ääntä eristävä ovi

Tyyppihyväksytty palo-ovi EI 30/30 dB

kehys massiivipuuta

kennotäyte

lyijysuojaus

reunoissa melamiini tai aitoviilu

MDF-levy 3+3 mm

pinnat maalaus, viilu tai laminaatti

Säteilysuojaovi


