Kaso-Ovi
Kerrostaso-ovet

KASO-OVI – turva vakiona
Murtotestattu Kaso-Ovi on kerrostaso-ovi, joka
varmistaa yksityisyyden tunteen ja asumisen
mukavuuden. Kaso-Ovi säilyttää ominaisuutensa
vuodesta toiseen, sillä teräsrakenteisena se ei elä
ilmankosteuden vaihteluiden mukaan. Ylivertaisen
turvallisuuden ohella Kaso-Ovi on helppo ja vaivaton
käyttää.

Kaso-Oven väritys ja pintamateriaalit ovat valittavissa useista
vaihtoehdoista, kuten puukuvioinen kalvopinta, petsattu puu- tai
lakattu viilupinta. Kaso-Oven karmi ja runko ovat maalattua terästä.

Testattua turvallisuutta ja
asumisen mukavuutta
• Murtotestattu (EN 1627) Kaso-Ovi
suojaa asuntomurroilta. Kaso-Ovi ei
väänny puuoven tavoin, vaan säilyttää
muotonsa sorkkaraudankin käsittelyssä.
• Kaso-Oven testattu palosuoja on
vähintään 30 minuuttia (EI30).
• Ääneneristävyys Rw 42 dB.
• Useita erilaisia lukitusvaihtoehtoja.
• Laaja valikoima lisävarusteita.
• Valikoimissamme myös esimerkiksi
kellarinoveksi soveltuvat ulko-ovet.

Kaso-Ovi
Kerrostaso-ovet

Käyttötarkoitus

Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi ja
normaalitilanteessa sisäänkäyntiovi, CE-merkitty
Murtoturvallinen kerrostaso-ovi,
murronkestävyys RC3

Luokitus

Palonkestävyys EI30 (EN 16034:2014)
Ääniluokka 35 dB, ääneneristävyys Rw 42 dB

Vakiokoot

9x21 ja 10x21
Saatavana myös oviaukon koon mukaan
mitoitettuja ovia

Karmi

Vakiosyvyys 80–100 mm (5 mm:n välein);
saatavana max. 200 mm

Kynnys

Tammikynnys korkeus 20 mm

Ovilehti

Paksuus 68 mm
Pinta maalattu RAL Classic -värein, viilutettu tai
kalvopinta

Saranat

Säädettävät saranat 2 kpl / 3 kpl, jos karmimitat
ylittävät 950 mm lev. tai 2100 mm kork.
Saranapuolella ovilehdessä 3 kpl kiinteitä
turvatappeja, halk. 14 mm

Lukitus

Käyttölukon lukkorunko Abloy LC102 tai LC190
(sisältäen Abloy LP711 -vastaraudan)
Lisävarusteena: Varmuuslukon lukkorunko Abloy
4181
Lisävarusteena: Varmuuslukot, joilla oven
murtoluokka RC3 on voimassa, Mottura 52783 tai
Mottura 85783

Painikkeet

Vakiopainike kiiltävä kromi sisä- ja ulkopuolella

Muut vakiovarusteet

Ovikello Roca, ovisilmä, peitelistat sisä- ja
ulkopuolelle

Lisävarusteet

Postiluukku Abloy Primo 31 tai Swedbox,
RST-kynnys, saranasuojat, ovikello Abloy DF64,
laaja valikoima painikkeita (kromi, mattakromi,
messinki), ovensuljin

Paino

noin 90 kg (9x21), noin 100 kg (10x21)
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