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Tiivi Parveke on yksilehtinen ulosaukeava, lasiaukollinen ovi. Oven ulkopuolen alumiiniverhoilu tekee siitä kestävän ja help-
pohoitoisen vaativissakin olosuhteissa. Alumiinilevyillä ja liimapuurungolla vahvistettu ovilehti on luja ja vääntymätön. 
Valoaukon koko voidaan määritellä täysin vapaasti. 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.

RAKENNE
• Ovilehti levyrakenteinen, sisäpinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini molemmin puolin
• Ovilehden ulkopinnassa alumiiniverhoilu, umpiosan verhoiluna polttomaalattu teräs
• Umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
• Ovilehden paksuus 82 mm
• Karmisyvyydet 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
• Kuultokäsitelty ja lakattu koivukynnys 35 mm, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat 

kynnysprofiilit anodisoitua alumiinia
• Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa

LASITUS
• Kolminkertainen eristyslasielementti, jossa vakiona selektiivilasi, vaaleanharmaat 

välilistat ja argon-kaasu, vakiolasituksella oven U-arvo 1,0 W/m2K
• Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

SARANAT
• Murtosuojatut säätösaranat (Fe/Zn) 4 kpl/ovi 1870-2390 korkeissa ovissa, matalam-

missa ovissa 3 kpl/ovi 

LUKITUS PITKÄSULKIJALLA
• Pitkäsuljin Abloy Fix S 3120 sekä painiketoiminen aukipitolaite Fix 150, sisäpuolella 

vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu tai valkoinen)
• Pitkäsulkija mahdollinen 1870-2390 korkeissa ovissa

LUKITUS KESKILUKOLLA
• Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuolella 

lukkosylinteri Abloy Sento
• Lukkorunko Abloy LC200 ja säädettävä  vastarauta, sisäpuolella vääntönuppi, ulkopuo-

lella sokea kilpi
• Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta
• Keskilukko mahdollinen max 2290 korkeissa ovissa

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT
• Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöluokan maalilla, maalin 

kiiltoaste puolihimmeä 
• Puuosien vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y
• Alumiiniosien vakiovärit valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 ja tummanrus-

kea RR 32
• Muut värit RAL- ja RR-värikartoista

KOOT
• Leveys 490-1090 mm, korkeus 1790-2390 mm
• Parioven maksimikoko 1890*2390 mm

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.  www.tiivi.fi Myyntipalvelu 0800 184 484

Lasiaukon korkeus määriteltävissä 
vapaasti. Ovi on saatavilla myös kahdella 
lasiaukolla.

Ovilehden alumiiniverhouksen alareunan 
muoto (ns. tippanokka) ohjaa veden halli-
tusti kynnyksen ja vesipellin päälle. 

LISÄVALINNAT
• Monipuoliset lasitusvaihtoehdot
• Irrotettavat koristeristikot 
• Sälekaihtimet 
• Visor Vekki-verhot
• Yale Doorman asennettuna
• Ovipumppu TS-83
• Ovipumppu TS-83 aukipitolaitteella
• Ovijarru 523
• Kokolasinen parvekeovi Tiivi Terassi Alu
• DB-rakenne ja -lasitus


