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TEKNISET TIEDOT
Paneloidut ulko-ovet

Domus Classica –valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ulko-ovet valmistetaan viisikymmentä vuotta toimineessa oviverstaassa vanhoja
perinteitä kunnioittaen. Peilioven rakenne on sama kuin se on ollut jo satoja vuosia - eri puolilla Eurooppaa. Vain lisäeristys oven sisällä
poikkeaa vanhasta. Ovet toimitetaan teille asennusvalmiina eli karmeineen, maalattuna ja osin heloitettuna.
Ovimallistossamme on esimerkkejä erilaisista malleista, mutta mielellämme valmistamme ovet myös oman mallinne mukaisesti.

Materiaali
Ovet valmistetaan puusta - myös peiliosat. Puuaines on sormijatkettua, oksatonta mäntyä. Ulko-ovissa kynnys on tammea. Oviin ei ole
tehty reunapyöristyksiä, eikä huulloksia - kuten ei peilioviin ennenkään. Myönnytyksenä nykyisille rakennusmääräyksille ja
mukavuusvaatimuksille ulko-ovi on eristetty 2 cm paksulla FinnFoam -eristeellä. Eriste ei kuitenkaan jää missään kohdin näkyviin, vaan ovi
näyttää kauttaaltaan perinteiseltä peiliovelta. Vain paksuutta ovella on tavallista väliovea enemmän.

Mitoitus
Ovet toimitetaan aina omien mittojenne mukaan. Piirrämme tilauksen tehtyänne mittakuvat, joista lopullinen mitoitus on vaivatonta ennen
tilausvahvistusta tarkistaa. Tilauksen tekoa varten meille riittää tiedoksi karmin ulkomitta tai oviaukon mitta, jolloin mitoitamme oven sopivan
asennusvaran kera. Toinen tarvittava tieto on oven kätisyys eli kummalla kädellä ovi on luontevaa avata sisään tilaan astuessa.
Vakio-ovissamme karmin syvyys on 142 mm ja kynnyksen korkeus 32 mm, oven paksuus 95 mm (peilin keskeltä 75 mm). Panelointi on
tehty 9,5 cm leveästä ja 15 mm paksusta vinopanelista oven toiselle puolelle. Sisäpuolelta ovi on kolmepeilinen, mutta halutessanne
toimitamme oven myös molemmin puolin paneloituna. Panelointi voi olla myös esim. helmi- tai siskonpanelia.

Lasitus
Ikkunallisissa ulko-ovissa vakiolasina on 2k4 -lämpölasielementti. Halutessanne voimme tehdä elementit toiselta puoleltaan myös vedetyllä
tai puhalletulla lasilla. Ruudullisissa ovissa lasitukset tehdään profiloidulla lasituslistalla. Moniruutuisissa ovissa sirompaan ulkonäköön
päästään usein ristikoinnilla.

Pintakäsittely
Vakio-ovemme on ruiskumaalattu valkoiseksi (värisävy NCS S 0502Y). Toimitamme ovet mielellämme myös omalla sävyllänne maalattuina
- ja haluttaessa kaksivärisenä. Maalina voi käyttää pellavaöljymaalia tai ovet voi jättää myös kokonaan maalaamatta.
Vakioruiskumaalauksen sijaan ovet voi maalata myös siveltimellä. Annamme mielellämme tarjouksen erikoismaalauksen kustannuksista.

Heloitus
Ovi on saranoitu oven koon mukaan kolmella ruostesuojatulla ja oven värityksen mukaan maalatulla kartiopäisellä perinnesaranalla.
Lukkorunko ulko-ovissa on Abloyn no 4190/ LP711. Varsinainen lukko ja sen sarjoitus sekä ovenpainike eivät sisälly oven toimitukseen.
Pariovissa toinen ovi on ns. käyntiovi ja toisessa ovessa on reunasalvat oven ylä- ja alareunassa pitämässä ovilehden tarvittaessa kiinni
karmissa.

Toivomme, että pitkä kokemuksemme ovien parissa helpottaa teitä rakennusprojektissanne.
Olemme ylpeitä ovistamme.
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