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Tiivi Terassi -parvekeovi on ulosaukeava, lasiaukollinen, HDF-levyllä verhoiltu ovi. Alumiinilevyillä ja liima-
puurungolla vahvistettu rakenne tekee ovilevystä kestävän ja suorana pysyvän. Valoaukon koko voidaan 
määritellä vapaasti vastaamaan viereisen ikkunan korkeutta. Oven ulkopinta on saatavilla pysty- tai vaa-
kakuvioinnilla tai kokonaan sileänä mallina. Tiivi Terassi soveltuu hyvin katettuihin sisäänkäynteihin, kuten 
esimerkiksi kodinhoitohuoneen oveksi tai terassille. Ovea valmistetaan myös EI30 palo-ovirakenteella ja 
-varustuksella M12- ja M14-lasikorkeuksilla . 

RAKENNE
• Ovilehti levyrakenteinen, pinta HDF-levyä, jäykisteenä alumiini 

molemmin puolin
• Eristeen (EPS) vahvuus 69 mm
• Ovilehden paksuus 76 mm
• Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
• Karmissa lujat ja kestävät liitokset
• Kaksinkertainen silikonitiivistys, väri vaaleanharmaa tai musta
• Karmisyvyys 130, 170 ja 210 mm, karmin vahvuus 54 mm
• Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-

profiilit
• Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS
• Kolminkertainen eristyslasielementti, jossa vakiona selektiivilasi, 

vaaleanharmaat tai mustat välilistat ja argon-kaasu
• Useita lasivaihtoehtoja tarpeen mukaan

SARANAT
• Murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi, alle 1880 mm korkeissa 3 kpl/

ovi  

LUKITUS PITKÄSULKIJALLA
• Pitkäsuljin Fix 896F sekä painiketoiminen aukipitolaite Fix 150, 

sisäpuolella vääntönuppi, läpipainike HOPPE Tokyo (anodisoitu 
tai valkoinen)

• Pitkäsulkija mahdollinen 1780-2390 korkeissa ovissa
• Aukipitolaite mahdollinen min 620 leveissä ovissa

LUKITUS KESKILUKOLLA
• Lukkorunko LC102 ja säädettävä vastarauta
• Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT
• Pohjamaalina kaksikomponenttimaali
• Pintamaalina ympäristöystävällinen vesiohenteinen akryylimaali  
• Vakioväri taitettu valkoinen NCS S 0502-Y

KOOT
• Leveys 620-1090 mm 
• Korkeus 1780-2390 mm
• Parioven maksimikoko 1990*2390 mm

Tiivi Terassi A1-malli M12-lasilla, A2-malli M14-lasilla 
ja A3-malli M16-lasilla. Lasiaukon korkeuden voi myös 
määritellä vapaasti. 

LISÄVARUSTEET / VALINNAT
• Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta

• Kaksivärimaalaus

• Piilosaranat (2 kpl)

• Avainpesä Abloy Easy, avainpesät sarjoitettavissa

• Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190 ja LC200

• Yale Doorman asennettuna

• Yale Linus asennettuna

• Sähkölukkovalmius

• Turvalukitus 4181

• Koristelasit

• Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

• Ovijarru FIX 523 

• Ovisuljin Dorma TS83, aukipitolaitteella varustet-

tuna vain karmeille 130 ja 170 mm

• Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia

• Murtosuojarauta asennettuna, turvaketju irrallaan

• Sälekaihtimet

• Visor Vekki-verhot

• Oviverkko -hyönteissuoja

• Tiivi Kotivalo irrallaan

• Koivukynnys

• Mustat saranat ja mustat HOPPE Tokyo-painikkeet
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TEKNISET TIEDOT

U-ARVO 

Malli U-arvo W/m2K
Lasiosa 14M Sisin ja uloin 4 mm Elementissä yksi perusselektiivi 0,99

Lasiosa 14M Sisin ja uloin 4 mm Elementissä kaksi perusselektiiviä 0,86

Lasiosa 14M Sisin ja uloin 6 mm Elementissä kaksi perusselektiiviä 0,89

Lasiosa 14M Sisin ja uloin 6 mm Elementissä kaksi erikoisselektiiviä 0,87

Kokolasinen Sisin ja uloin 4 mm Elementissä kaksi perusselektiiviä 0,89

OMINAISUUDET

Ominaisuus Standardi Luokitus
Ilmanpitävyys EN 12207 4

Sateenpitävyys EN 12208 7A

Tuulenpaineen kestävyys EN 12210 C3

TAKUUT
• Tiivi myöntää tuotteilleen markkinoid-

en pisimmät takuut. 

• HOPPE Tokyo-painike on sisäpuolelta tai-
vutettu käytön helpottamiseksi. Ulkopuolen 
painike on suora. 

PAINIKKEET PITKÄSULKIMEN KANSSA
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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


