Ovimallit
Laminaatti /tammisisälistaovet

Alone 475
valkoinen laminaattiovi,
reuna lakattua tammea

Mikrolaminaattiovet

Alone 472
matta valkoinen laminaattiovi,
reuna lakattua tammea

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 kertoo vähäpäästöisyydestä. M1-luokiteltujen
rakennusmateriaalien käytöllä edistetään hyvää sisäilman laatua. Luokitelluista tuotteista
on mitattu hyväksytyssä testilaboratoriossa kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, mm.
formaldehydi ja ammoniakki. Rakennustietosäätiö RTS:n luokitustyöryhmä on hyväksynyt
seuraavat tuotteemme rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1: mikrolaminaattiovi,
laminaattiovi, kalvo-ovi ja akryyliovi.

Supermattalaminaatti abs-reunalla

Altro 441
Musta supermattalaminaatti
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Altro 442
Altro 443
Harmaa supermattalaminaatti Vaalea harmaa supermattalaminaatti

Brace 162
harmaa puu
mikrolaminaattiovi

Graffio 164
tumma harmaa puu
mikrolaminaattiovi

Raspare 165
vanha tammi
mikrolaminaattiovi

Cemento 166
vaalea betoni
mikrolaminaattiovi

Fumare 167
tummanruskea puusyy
mikrolaminaattiovi

RaspareX 165AL
vanha tammi
mikrolaminaattiovi
alumiiniprofiilivetimellä

CementoX 166AL
vaalea betoni
mikrolaminaattiovi
alumiiniprofiilivetimellä

FumareX 167AL
tummanruskea puusyy
mikrolaminaattiovi
alumiiniprofiilivetimellä

Mikrolaminaattiovet profiilivetimellä

Altro 447
Pistaasinvihreä supermattalaminaatti

Altro 448
Tummansininen supermattalaminaatti

BraceX 162AL
harmaa puu
mikrolaminaattiovi
alumiiniprofiilivetimellä

GraffioX 164AL
tumma harmaa puu
mikrolaminaattiovi
alumiiniprofiilivetimellä
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Ovimallit
Maalatut sileät ovet

Maalatut peiliovet

Saatavana:
trendivärit ja
NCS-värit

Neve 961
maalattu sileä ovi
valkoinen ja 961M valkoinen
kiiltävä

Saatavana:
trendivärit ja
NCS-värit

Neve 96P
maalattu sileä ovi
taupe

Neve 965
maalattu sileä ovi
harmaa

Neve 966
maalattu sileä ovi
tuhkanharmaa

Neve 96Q
maalattu sileä ovi
oliivinvihreä

Kiiltävät akryyliovet

Mio 491
maalattu peiliovi
valkoinen

Mio 49P
maalattu peiliovi
taupe

Mio 495
maalattu peiliovi
harmaa

Mio 496
maalattu peiliovi
tuhkanharmaa

Mio 49Q
maalattu peiliovi
oliivinvihreä

Delicato 955
maalattu alumiiniprofiili ovi
harmaa

Delicato 956
maalattu alumiiniprofiili ovi
tuhkanharmaa

Delicato 95Q
maalattu alumiiniprofiili ovi
oliivinvihreä

Maalatut alumiiniprofiiliovet

Saatavana:
trendivärit ja
NCS-värit

Neve 963M
maalattu sileä ovi
musta kiiltävä

Neve 960M
maalattu sileä ovi
usvan valkoinen kiiltävä

Neve 961KL
kehysovi kirkas lasi
valkoinen

Inverno 161
valkoinen kiiltävä akryyliovi
reuna 2in1 akryyli, harmaa

Notte 163
harmaa kiiltävä akryyliovi
reuna harmaa

Delicato 951
maalattu alumiiniprofiili ovi
valkoinen ja 951M valkoinen
kiiltävä

Delicato 95P
maalattu alumiiniprofiili ovi
taupe

Maalatut kolovedinovet

Maalatut ovet vedinuralla

Saatavana:
trendivärit ja
NCS-värit

Scuro 671
maalattu kolovedinovi
valkoinen

84

Scuro 67P
maalattu kolovedinovi
taupe

Scuro 675
maalattu kolovedinovi
harmaa

Scuro 676
maalattu kolovedinovi
tuhkanharmaa

Scuro 67Q
maalattu kolovedinovi
oliivinvihreä

Delicato 953M
maalattu alumiiniprofiili ovi
musta kiiltävä

Delicato 950M
maalattu alumiiniprofiili ovi
usvan valkoinen kiiltävä

Mio 491K
kehysovi kirkas lasi

Festa 271
valkoinen maalattu ovi
vedinuralla. Saatavana myös
kiiltävänä 271M

Festa 276
tuhkanharmaa maalattu ovi
vedinuralla
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Ovimallit
Maalatut peiliovet

Tammi vaakaviiluovet

Saatavana:
trendivärit ja
NCS-värit

Circolo 651
maalattu peiliovi
valkoinen

Circolo 65P
maalattu peiliovi
taupe

Circolo 655
maalattu peiliovi
harmaa

Circolo 656
maalattu peiliovi
tuhkanharmaa

Maalatut peiliovet

Circolo 65Q
maalattu peiliovi
oliivinvihreä

Moderato 429
luonnonvärinen tammi
vaakaviiluovi

Kalvo-ovi

Tammi peiliovet

Moderato 43S
valkaistu tammi
vaakaviiluovi

Moderato 433
harmaa tammi
vaakaviiluovi

Moderato 43B
musta tammi
vaakaviiluovi

Moderato 429K
kehysovi kirkas lasi
tammi vaakaviiluovi

Alumiinikehysovet

Saatavana:
maali- ja
trendivärit +
NCS-värit

Circolo 651K
kehysovi kirkkaalla lasilla
tai screen-lasilla

Nuvola 281
maalattu peiliovi
valkoinen

Nuvola 281KP
kehysovi kirkas lasi

Maalatut trendivärit puolihimmeänä

mustansininen

punainen

usvan valkoinen

suklaanruskea

Luce 102
valkoinen kiiltävä
kalvo-ovi

Nido 489
tammipeiliovi
luonnonvärinen

Nido 49B
tammipeiliovi
musta

Nido 489KB
tammi kehysovi
kirkas lasi

Saarniovi

Tammi säleovet

Legno 480
luonnonvärinen saarniviiluovi
reunassa massiivilista

Rigato 529
luonnonvärinen tammi
säleovi*

Ferro 50MU
musta alumiinikehysovi
kirkas lasi rautalankaruudukolla*

Olivia 40SA
alumiinikehysovi
savulasi*

Rigato 53B
musta tammi
säleovi*

Rigato 535
valkaistu tammi
säleovi*

* rajoitetut ovikoot
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