Pagaminta Lietuvoje

Autotallin ovet „IDO-HOME“

Eurooppalaisen standardin mukainen HOME-poikkipinta-nosto-ovi - optimaalinen ratkaisu kotiisi ja
liikerakennuksiin. Valmistamme tämän oven juuri sinun koon ja henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. HOMEautotallin ovi on vankka ja kestävä, koska olemme valinneet ja testanneet huolellisesti komponentit, joita
tarvitaan tähän ovimallin. Suurimmat mitat- 5000 x 3000 mm.

-Ylätilan tarve - 350 mm
-Valmistettu mittojen mukaan
-Täyttää standardin EN 13241-1
vaatimukset
-15 000 - 50 000 käyttöjaksoa
vääntöjousilla
-Paneelit: Basic (Italia)
-Takuu - 24 kuukautta

OVEN RAKENNE

40 MM
BASIC (ITALIA) - Suljetun
silmukan segmentit on
valmistettu korkealaatuisesta
galvanoidusta teräslevystä, joka
täyttää UNI EN 10326 standardin vaatimukset ja
täytetään korkean tiheyden (40
+/- 4 kg / m3)
polyuretaanivaahdolla.

70 - 350 MM
GATE-KATTO - Innovatiivisen
suunnittelunsa ansiosta HOMEautotalliovet vaativat
pienemmän nostokorkeuden,
ja niiden asennus on
helpompaa ja nopeampaa.

1,5 MM

15.000 - 50.000
IDO-HOME sarjan ovet on
varustettu vääntöjousilla.
Jousien työsyklit
15000-50000 kertaa.
Jousien paksuus 51-67mm.

KiskotValmistettu
galvanoidusta teräksestä 1,5
mm paksu. Liitokset tehdään
erikoisvarusteilla
kylmällä
niittauksella,
jotta
osien
suojakerros pysyy ehjänä.

OVIEN VÄRIT JA SEGMENTIT
TIEDOT

Voit valita HOME-segmenttioven värin vakio- tai
ei-standardi värisegmentistä.

Käyttötarkoitus

Asuin

Maksimi koko

5000 x 3010 mm

Segmenttien paksuus

40 mm

Vakio segmentit

Segmentin lämmönjohtavuus U 0,58 W/m2K
Ilmanläpäisevyys

luokka 3

Tuulenkestävyys

luokka 5

Vedenkestävyys

luokka 3

Sivutila

≥ 100 mm

Minimi ylätila

≥ 70 mm

Jousityyppi

Vääntö („Kierre”)

Jousten paikka

Takana / edessä

Jousten kestävyys

min. 15 000 sykliä

Jousien katkeamissuoja

Kyllä

Takuu

2 vuotta

P. +358 50 300 3373

info@idomusfinland.fi

Kapeat urat
H = 101,7 mm
“V” uralla

Valkoinen
“Stucco”
RAL9016

Hopea
“Stucco”
RAL9006

Ruskea
Tummanharmaa
Kapeat urat
“Puunsyy”
“Stucco”
H = 122 mm
RAL7016
RAL8014
“U” urat

Segmentit lisähinnalla

sileä pinta TummanharmaaLeveä vaakaura
“Tasainen” H = 238 - 293 mm
“U” urat
RAL7016
+5%

Ruskea
“Puunsyy”
RAL8014
+5%

Kultainen
tammi
+15%

Tilauksesta voit valita oikean värin RALvärivalikoimasta. Käytämme ovien väritykseen
korkealaatuista saksalaista kaksikomponenttista
polyuretaanimaalia, mikä varmistaa värin kestävyyden
ja alhaisen haalistuvuusindeksin.

www.idomusfinland.fi

