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RAKENNEKUVAUS 
Vakiorakenne: 

• HDF-levypintainen 2x6 mm, alumiinivahvisteinen
• Ovilehden kokonaisvahvuus 66 mm
• Eristevahvuus 54 mm EPS 200
• Ulospäin avautuva
• Säädettävät murtosuojasaranat ja vastarauta
• Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
• Kaksi (2) tiivistettä
• Lämpölasitus 3K selektiivi + argon
• Ulkopinta uritettu riippuen oven mallista, sisäpinta sileä
• Lukkorunko Abloy LC-102
• U-arvo 0,7-1,0 riippuen oven mallista
• 10 vuoden suoranapysymistakuu ja 2 vuoden rakennetakuu
• Valmistusmaa Suomi

Matalaenergiarakenne: 

• HDF-levypintainen 2x6mm, alumiinivahvisteinen
• Ovilehden kokonaisvahvuus 78 mm
• Eristevahvuus 65 mm EPS 200
• Ulospäin avautuva
• Säädettävät murtosuojasaranat ja vastarauta
• Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
• Kaksi (2) tiivistettä
• Lämpölasitus 3K tuplaselektiivi + argon
• Ulkopinta uritettu riippuen oven mallista, sisäpinta sileä
• Lukkorunko Abloy LC-102
• U-arvo 0,6-0,9 riippuen oven mallista
• 10 vuoden suoranapysymistakuu ja 2 vuoden rakennetakuu
• Valmistusmaa Suomi

Passiivirakenne: 

• HDF-levypintainen 2x6 mm, alumiinivahvisteinen
• Ovilehden kokonaisvahvuus 78 mm
• Eristevahvuus 65 mm polyuretaani
• Ulospäin avautuva
• Säädettävät murtosuojasaranat ja vastarauta
• Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
• Kaksi (2) tiivistettä
• Lämpölasitus 3K tuplaselektiivi + argon
• Ulkopinta uritettu riippuen oven mallista, sisäpinta sileä
• Lukkorunko Abloy LC-102
• U-arvo 0,48-0,8 riippuen oven mallista
• 13 vuoden suoranapysymistakuu ja 3 vuoden rakennetakuu
• Valmistusmaa Suomi
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Palo EI30-rakenne: 

• HDF-levypintainen 2x6 mm, alumiinivahvisteinen
• Ovilehden kokonaisvahvuus 76 mm
• Eristevahvuus 65 mm SPU
• Ulospäin avautuva
• Säädettävät murtosuojasaranat ja vastarauta
• Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
• Kaksi (2) tiivistettä + palotiiviste
• Palolasitus 2KEI30
• Ulkopinta uritettu riippuen oven mallista, sisäpinta sileä
• Lukkorunko Abloy LC-102
• U-arvo 0,6-0,97 riippuen oven mallista
• 10 vuoden suoranapysymistakuu ja 2 vuoden rakennetakuu
• Valmistusmaa Suomi

Eturakenne: 

• HDF-levypintainen 2x3,2 mm, alumiinivahvisteinen
• Ovilehden kokonaisvahvuus 60 mm
• Eristevahvuus 54 mm EPS 200
• Karmisyvyys 115 mm
• Ulospäin avautuva
• Säädettävät murtosuojasaranat ja vastarauta
•
•
• 

Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla 
Yksi (1) tiiviste
Lämpölasitus 2K eristyslasi + argon

• Ulkopinta uritettu riippuen oven mallista, sisäpinta sileä
• Lukkorunko Abloy LC-190
• U-arvo 0,78-1,0 riippuen oven mallista
• 10 vuoden suoranapysymistakuu ja 2 vuoden rakennetakuu
• Valmistusmaa Suomi

Huomioitavaa: 

• Tarjouksen mitat ovat aina karmin ulkomittoja, ellei toisin mainita.
• Vakiomitat 9 x 21 = 890 x 2090 mm, 10 x 21 = 990 x 2090 mm.
• Oviaukon täytyy olla leveys- ja korkeussuunnassa 15-30 mm karmin ulkomittoja suurempi.
• Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y (vastaa RAL 9010).
• Ovilehti ja karmit maalataan molemmin puolin valitun sävyn mukaan.
• 2-värimaalauksessa ovilehden ja karmin ulkopinta maalataan valitun sävyn mukaan ja sisäpinta

maalataan valitun sävyn mukaan.
• Karmisyvyys valittavissa 131, 170 tai 210 mm. Eturakenneovissa aina 115 mm.
• Oven kätisyys määritellään ulkoapäin katsottuna. Oikeakätinen ovi, saranat oikealla ja vasenkätinen ovi,

saranat vasemmalla.
• Mikäli tarjous johtaa tilaukseen, tilaaja tarkistaa ovien mitat, sävyt ja kätisyydet.



TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT 

TAVARAN TOIMITUS 
Toimitusajalla tarkoitetaan viikkoa, jolloin tuotteiden on määrä valmistua ja lähteä tehtaalta. Tuotannollisista 
syistä toimitusviikko ilmoitetaan aina suuntaa antavasti +-1 viikkoa. Tarkempaa toimitusaikaa voi tiedustella 
ensisijaisesti sähköpostitse tilauksen käsittelijältä aikaisintaan toimitusviikkoa edeltävänä viikkona.  

Mikäli tuotteeseen tehdään tilauksen vahvistamisen jälkeen asiakkaan vaatimia muutoksia, valmistajalla on 
oikeus siirtää tuotteen toimitusaikaa eteenpäin ja muutoksista koituvista kustannuksista laskutetaan. Näistä 
sovitaan asiakkaan kanssa erikseen. 

Noudatamme rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000. 

TAVARAN VASTAANOTTAMINEN 
Tilaaja vastaa tavaran vastaanotosta, purkamisesta ja varastoinnista. 

Tarkista lähetyksen kunto välittömästi yhdessä kuljettajan kanssa. Mikäli pakkauksessa on merkkejä 
kuljetusvahingosta, kirjaa ja kuvaile vahinko selvästi rahtikirjaan. 

Turner Group Oy ei vastaa kuljetusvaurioista, joita ei ole merkitty rahtikirjaan. Mikäli kuljetusvaurio on ns. piilevä 
eli vaurio, jota ei voi todeta pakkauksen päältä, on asiasta ilmoitettava kuljetusliikkeelle kirjallisesti viiden (5) 
päivän kuluessa tuotteen saapumisesta. 

Tarkista, että toimitettu tavaraerä vastaa tilausvahvistusta. Virheellisestä tai väärästä toimituksesta tulee 
ilmoittaa välittömästi Turner Group Oy:lle. 

VIRHEELLISTÄ TUOTETTA EI SAA ASENTAA ILMAN VALMISTAJAN LUPAA 

TUOTTEIDEN VARASTOINTI 
Tuotteet tulee säilyttää kuivissa ja hyvin tuuletetuissa tiloissa ja ne tulee suojata likaantumiselta, 
auringonpaisteelta ja mekaanisilta vaurioilta. Varastointia ulkona tulee välttää. Mikäli tuotteet kuitenkin 
joudutaan varastoimaan ulos lyhytaikaisesti, pakkauksien suojamuoveja ei saa rikkoa ja tuotteet on peitettävä 
huolellisesti suojapeitteellä. Valuva sadevesi ei saa päästä kosketuksiin tuotteiden kanssa. Suojauksen tulee 
olla kuitenkin ilmava, jotta kosteus tuulettuu pois. 

VIRHEVASTUU 
Mikäli tuotteessa on valmistajasta johtuva virhe, valmistaja korjaa virheen tai toimittaa uuden tuotteen tai 
tuotteeseen kuuluvan osan. Ostaja ei saa korjata havaitsemiaan virheitä valmistajan lukuun sopimatta asiasta 
ensin valmistajan kanssa. 

TAKUU 
Takuu on voimassa ainoastaan, jos ovi on asennettu ja huollettu ohjeen mukaisesti, eikä ovi ole mennyt pilalle 
veden tai auringon vaikutuksesta. Takuu ei koske lasien rikkoutumista. 

Etu-, Vakio-, Matalaenergia- ja Palorakenteisilla ovilla on 10 vuoden suoranapysymistakuu ja 2 vuoden 
rakennetakuu.  

Passiivirakenteisilla ovilla on 13 vuoden suoranapysymistakuu ja 3 vuoden rakennetakuu. Tummien värien 
suoranapysymistakuu tarkastellaan tapauskohtaisesti. 

Eristyslasielementtien tiiviystakuu on 5 vuotta. 
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