
 

TIIVI PARVEKE
TUOTEKORTTI 



 

Tiivi Parveke on ulosaukeava, lasiaukollinen ovi. Oven ulkopuolen alumiiniverhoilu tekee siitä kestävän ja helppohoitoisen vaativis-
sakin olosuhteissa. Alumiinilevyillä ja kertopuurungolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä lujan ja suoranapysyvän. Valoaukon 
koko voidaan määritellä täysin vapaasti aina kokolasiseen oveen asti. Tällöin oven lasiaukon alareuna voidaan määritellä samalle 
tasolle vieressä olevan ikkunan kanssa. Käytettävyyttä ja turvallisuutta lisäävät murtosuojasaranat ja aukipitolaite, joka estää oven 
paiskautumista tuulessa. Tiivi Parveke soveltuu niin kerrostalon parvekeoveksi kuin pientalon puutarhan oveksi.

Kysy myös korkean 
ääneneristyksen 

Parveke dB -ovestamme!

TIIVI PARVEKE
VALOA JA LÄMMÖNERISTYSTÄ

 TEKNISET TIEDOT

   LUKITUS JA PAINIKKEET

Lämmöneristävyys U-arvo 0,8-0,9 W/m²K

Ovilehden rakenne 
Ovilehti hdf-pintainen sandwich, jäykisteenä alumii-
ni molemmin puolin. Ulkoverhoiltu alumiiniprofiilein 
ja umpiosassa pulverimaalattu teräslevy. Umpiosan 
eristeenä EPS. Ovilehden paksuus 82 mm. 

Karmi Liimattua mäntyä, karmin ulkopuoli verhoiltu 
alumiiniprofiilein. Karmin vahvuus 54 mm. Karmisy-
vyydet 130, 170 ja 210.

Kynnys 35 mm tammi. Kynnyksessä lisäksi säältä ja 
kulutukselta suojaava alumiiniprofiili.

Pintakäsittely Karmi ja ovilehti maalataan vesio-
henteisella M1-pintapäästöluokan maalilla, värisävyt 
Tiivin ulko-ovien värivalikoiman mukaan: vakioväri, 
perus- ja erikoisvärit. Vakioväri sisäpuoli: valkoinen 
NCS S 0502-Y. Maalin kiiltoaste on puolihimmeä.

Lasitus 3K6/4/6-18 = 52 mm. 3K4/4/4-20 = 52 mm. 
Elementeissä vakiona TGI-välilista. Kaksinkertaiset 
selektiivit ja argonkaasu. Useita lasivaihtoehtoja.

Tiivistys Kaksinkertainen silikonitiivistys.

Saranat Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn)  
4kpl/ovi.

Lukitus pitkäsulkijalla
Vakiona pitkäsuljin sekä aukipitolaite, sisäpuolella 
vääntönuppi. Painike HOPPE Tokyo, alumiini,  
värit rosteri (F9 anodisoitu) tai valkoinen  
(F9010 jauhemaalattu). Lisävarusteena lukko-
sylinteri Abloy SWE-879 Sento tai DORMA IX-6. 
Saatavilla myös pitkäsulkija puolipainikkeella.

Lukitus keskilukolla 
Lukkorunko DORMA DL9195 ja säädettävä  
vastarauta. Sisäpuolella vääntönuppi,  
ulkopuolella sokea kilpi. Pintaan asennettava  
valkoinen ovijarru irrallaan (lisävaruste).  
Lisävarusteena lukkosylinteri DORMA IX-6.

Vaihtoehtoisesti lukkorunko Abloy LC102 ja  
säädettävä LP711-vastarauta. Lisävarusteena  
lukkosylinteri Abloy Sento ja vääntönuppi. 

Keskilukon painikevaihtoehdot
Hoppe Verona, Amsterdam tai Vitoria

Koko Min 490 x 1790 mm. Max 990 x 2290 mm.

Lisävarusteet
Pariovet ja levikkeet.
Eri lasituksia.
Irroitettavat koristeristikot. 
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Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Esitekuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi –edustajaltasi.


