
TIIVI ULKO-OVI DB
TUOTEKORTTI  

Tiivin DB ulko-ovien äänieristysrakenne parantaa merkittävästi oven ääneneristävyyttä. Mikäli alueella on paljon meluhaittoja, 
oviin voi valita lisäominaisuutena ääneneristävyyttä vahvistavan desibeliasennuksen. 

Hyvän ääneneristävyyden lisäksi ovi antaa erinomaisen suojan kylmää vastaa. Sen säänkestävä ja mittatarkka rakenne tekevät sii-
tä pitkäikäisen ja luotettavan ulko-oven. Ulkonäöltään Tiivin DB ulko-ovi ei juuri eroa tavallisesta ulko-ovesta. Koristelasilla voi 
parantaa oven näkösuojaa ja se myös tuo ovelle lisää näyttävyyttä. DB ulko-ovea ei valmisteta levikkeellisenä eikä pariovena.

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

molemmin puolin 
• Umpiosassa äänieristysrakenne
• Ovilehden paksuus 76 mm
• Karmi ja ovilehden kehä liimattua mäntyä
• Karmissa lujat ja kestävät liitokset
• Kaksinkertainen silikonitiivistys, tiivisteen väri vaaleanharmaa
• Karmisyvyydet 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
• Kynnys tammea, jossa säältä ja kulutukselta suojaavat alumiini-

profiilit
• Kynnyksen korkeus 35 mm

LASITUS
• Kolminkertainen kirkas äänieristyslasielementti 
• Elementissä vaaleanharmaa tai musta TGI-välilista
• Tiivistelasitus, tiivisteen väri musta
• Oven värinen lasituslista

LUKITUS JA HELAT 
• Vakiona murtosuojatut säätösaranat 4 kpl/ovi 
• Lukkorunko Abloy LC102 ja säädettävä LP711-vastarauta

PINTAKÄSITTELY JA VÄRIT
• Karmi ja ovilehti maalataan vesiohenteisella M1-pintapäästöluo-

kan maalilla, maalin kiiltoaste puolihimmeä
• Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y 

KOKO 
• Leveys min 690 ... max 1090 mm
• Korkeus min 1790 ... max 2390 mm
• Kaikki ovet valmistetaan mittatilaustyönä

OMINAISUUDET 
Rw Rw+C Rw+Ctr U-arvo W/m2K

Umpiovet 40 39 35 0,74

Lasiaukolliset 41 40 37 0,81-1,0 mallikohtainen

Ominaisuus Standardi Luokitus

Ilmanpitävyys EN 12207 4

Sateenpitävyys EN 12208 5A

Tuulenpaineen kestävyys EN 12210 C4

MALLISTO
• DB ulko-ovet merkitty mallistoon symbolilla: 

 

LISÄVARUSTEET / VALINNAT
• Muut värit Tiivin ulko-ovien värivalikoimasta

• Kaksivärimaalaus

• Piilosaranat (2 kpl)

• Avainpesä Abloy Easy 

• Avainpesät sarjoitettavissa

• Muut lukkorungot, esim. Abloy LC190

• Yale Doorman -älylukitus, asennettuna

• Yale Linus -älylukitus, asennettuna

• Rollock -älylukkovalmius (W111/112 ja W211/212)

• Sähkölukkovalmius

• Turvalukitus 4181

• Painikkeet Tiivi ulko-ovien painikevalikoimasta

• Ovijarru FIX 523 

• Ovisuljin Dorma TS83, aukipitolaitteella varustet-

tuna vain karmeille 130 ja 170 mm

• Koristelasit (Cotswold, Satiini ja Stippolyte)

• Potkupelti, taivutettu alareuna, alumiinia

• Soittokello

• Ovisilmä

• Murtosuojarauta

• Turvaketju irrallaan

• Postiluukku P209  (ei äänieristystestiä)

• Tiivi Kotivalo irrallaan

10 2022


