TIIVI AUTOTALLIOVI

KÄYTTÖMUKAVUUTTA JOKA PÄIVÄ

TIIVI AUTOTALLIOVI
TYYLI TALON MUKAAN

Jokainen talo on erilainen ja vaatii yksilöllistä kohtelua. Tiivin autotalliovet ovat helposti sovitettavissa rakennuksen tyyliin.
Hankkimalla Tiivi autotallioven saat varmuuden, että olet investoinut korkealaatuiseen tuotteeseen. Ovi valmistetaan juuri sinun
toiveidesi mukaan, mittoja myöten! Väri- ja pintakuviot kruunaavat kokonaisuuden. Tiivin autotalliovi voidaan maalata ulkopuolelta RAL-värikartan mukaan haluamallasi värillä. Oven sisäpuoli on aina valkoharmaa. Kaikki mallimme voidaan valmistaa
ilmeikkäällä kuviopinnalla.

MALLIT , VÄRIT, PINTAKUVIOT

Tasapintainen kuvio
( MALLI G )
Puukuviopinta tai
Sileä pinta

Harva urakuviointi
( MALLI W )
Puukuviopinta tai
Sileä pinta

Tiheä urakuviointi
( MALLI N )
Puukuviopinta

Peilikuviointi
( MALLI K )
Puukuviopinta

Huom! Oven koko vaikuttaa vaakapaneelien
ja peilikuvioiden määrään.

Pintavaihtoehdot

TIIVI AUTOTALLIOVI

MUKAVUUTTA JA TURVALLISUUTTA ARJESSA
Laadukkaiden materiaalien ja laajasti testattujen rakenneratkaisujen ansiosta TIivin autotalliovet ovat kestäviä ja erittäin
käyttövarmoja. Tiivin CE-merkitty nosto-ovi täyttää standardin EN 13241-1 mukaiset käyttöturvallisuumääräykset.
Erikoisprofiloidut lamellit molemmin puolin estävät sormien jäämisen lamellien väliin, Ylikuormitussuoja palauttaa oven
takaisin ylös, jos ovi koskettaa estettä sulkeutuessaan. Oven integroidut turvalaiteet viimeistelevät turvallisuuden.

LISÄVARUSTEET

Automaattiavaus
Tiivin autotalliovi säästää tilaa tallin edustalla. Ovi nousee suoraan ylöspäin,
jolloin auton voi pysäköidä aivan oven eteen. Automaattiavauksella varustettu
nosto-ovi mahdollistaa ajamisen suoraan autotalliin. Käsin avattaessakaan ei
kannata ponnistella, sillä ovi avautuu kevyesti kitkaa minimoivien
mekanismien ansiosta. Jos autotallissa ei ole erillistä käyntiovea, täytyy
automaattinen autotalliovi varustaa mekaanisella lukituksella
sähkökatkoksen varalta. Tällöin oven saa auki ulkoa avaimella.

Manuaalinen avaus
Tiivin autotalliovi on saatavilla myös manuaalisella avausmekanismilla,
johon sisältyvät painike ja avainpesä. Painike on valettua alumiinia.

Käyntiovi
Autotallioveen voidaan asentaa myös sivusaranoitu käyntiovi.
Käyntiovi helpottaa autotalliin kulkua, kun koko ovea ei tarvitse
avata eikä taliin virtaa tarpeettomasti viileää ilmaa.

Tuuletussäleikkö
Tarvittaessa autotalliovi voidaan varustaa tuuletussäleiköllä, jossa on hyönteisverkko. Tuuletussäleikön ilmamäärä on säädettävissä. Säleikön värit ovat
valkoinen tai musta. Säleikköä ei ole mahdollista asentaa peilikuviomalliin. ( K ).

TIIVI AUTOTALLIOVI

TOIMIVAA TEKNIIKKAA JA LUJA TERÄSRAKENNE
MITOITUS, RAKENNE, TEKNIIKKA

Lämmöneristys:

S

U-arvo 1,07 W/m2K

K²

Minimi- ja maksimimitat:
Mallit G, W & N:
Korkeus 1900-3000 mm,
Leveys 1500-5500 mm
K¹

L²

L¹

L 1 Oviaukon leveys
K1 Oviaukon korkeus
L2 Sivutila molemmin puolin (min 110 mm)
K2 Tila oviaukon yläpuolella
- automaattinen ovi sähköavaajalla
vähintään 160 mm
- manuaalinen ovi vähintään 100 mm
S Tarvittavan sisäkaton vapaan tilan
syvyys= oven korkeus + 750 mm
Huom! Minimi- ja maksimikoot mallikohtaisia.

sisäpinta
ulkopinta
polyuretaanivaahto
maalikerros
sinkkikerros
teräslevy
ovilehden lamellin
paksuus 40 mm

Malli K:
Korkeus 1990-2810 mm
(poislukien 2260-2510 mm),
leveys 2230-5000 mm

Ovipaneelin rakenne:

Teräspintainen,
eriste polyuretaanivaahtoa
Paksuus 40 mm

Tiivistys:

Lamellien saumoissa
kaksinkertainen tiivistys

Värit:

Ulkopuolen vakioväri valkoinen RAL 9016
tai ruskea RAL 8014
Muut RAL -värit tilauksesta
Sisäpuolen väri aina valkoharmaa
RAL 9002 .

Käyntiovi (lisävaruste):

Käyntioven leveys 800 mm,
korkeus 1800-1980 mm

Tiivi myyntipalvelu 0800 184 484
Soita maksutta!

