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TURNER 60  
NOSTO-OVI 

Erinomaisella  
lämmöneristyskyvyllä

60 mm vahva,monipuolinen nosto-ovi
TEOLLISUUDEN TARPEISIIN!
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ERINOMAISTA ERISTYSTÄ!
TURNER 60 on erityisillä eristys- ja tiivistysominaisuuksilla varustettu nosto-ovi, jota käytetään pääasiassa paikoissa, joissa 

jako eri ilmastovyöhykkeisiin on tärkeää. Jos tuotantohallin tai varaston lämpötila on pidettävä tasaisena, 60 mm:n Turner 

60 nosto-ovi on oikea valinta. Mikroprofiloiduilla teräslevylamelleilla on erinomaiset ääntä vaimentavat ja lämpöeristystä 

lisäävät ominaisuudet. Lamellit on valmistettu käyttäen niin kutsuttua sandwich-menetelmää.

OVEN SISÄPUOLI

Turner 60 oven sisäpinta on  

vaakaprofiloitu, ja pinnan  

vakiovärinä on RAL9002.  

Muita värejä on saatavilla 

pyynnöstä lisämaksua vastaan.

KARMI KOVAAN KÄYTTÖÖN

Turner 60 ovessa käytetään

erityisesti kovaan käyttöön

suunniteltua, hyvin auringon

aiheuttaman nosto-oven

lämpölaajenemisen

kestävää karmia.

TUULIKUORMITUS

Oven leveydestä riippuen

Turner asentaa oveen vahvistusprofiileja. Niiden

ansiosta ovi kestää suuren tuolikuormituksen

sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisesti.

LAMELLITIIVISTE

Turner 60 nosto-oven lamellien erikoistiivistys tekee niistä täysin tuulen- ja 

vedenpitäviä Compriband-polyuretaanitiivistelistan ansiosta, joka on kiinnitetty 

lamellienväliin. Lisäksi nosto-ovet ovat täysin eristettyjä, koska oven sisä- ja 

ulkopaneelit eivät ole kiinni toisissaan.
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TURNER 60 OVESSA
ON VAKIONA

MIKROPROFILOINTI

Paneelin paksuus:  60 mm
Lämmönjohtavuus: ? =0,025 W/mK
Eristysarvo:   U=0,35 W/m²K
PU-vaahdon tiheys:  40 kg/m³

A Maalikerros:   10 vakioväriä
    (ulkopuolelle)
B Galvanointi:  275 g/m²
C Teräslevy:   0,5 mm
D Galvanointi:   275 g/m²
E Pohjustus
F Suuritiheyksinen
PU-vaahto:   g=40 kg/m³,
    ja HCFC-vapaa
E Pohjustus
D Galvanointi:   275 g/m²
C Teräslevy   0,5 mm
B Galvanointi:   275 g/m²
A Maalikerros:   RAL 9002 (sisäpuoli)

TUULIKUORMITUS

Oven leveydestä riippuen

Turner asentaa oveen vahvistusprofiileja. Niiden

ansiosta ovi kestää suuren tuolikuormituksen

sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisesti.

TURNER 60 OVILAMELLIN SANDWICH-RAKENNE
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Turner 60 nosto-oveen voidaan asentaa Plexiglas-ikkunat luonnonvalon lisää-

miseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.

Turner 60 nosto-oveen tarjoamme 

useita eri käyntiovivaihtoehtoja, jotka 

kaikki täyttävät tiukimmatkinraken-

teelliset, esteettiset ja turvallisuusvaa-

timukset. Integroidussa käyntiovessa 

on pitkälle kehitetty saranajärjestelmä, 

tarkkaan kohdistettu lukitusjärjestel-

mä sekä integroitu turvakytkin. Kyn-

nyksen korkeudeksi on tarjolla kolme 

vaihtoehtoa: 22, 110 tai 195 mm.

Turner 60 nosto-oven valikoimassa on tarjolla 10 yleistä RAL-väriä, joiden 

avulla jokaisesta ovesta saadaan yksilöllinen – ilman lisämaksua. Näiden 

värikkäiden pinnoitteiden ansiosta ovet on helppo integroida saumattomasti 

yrityksenne ilmeeseen. * Lisähintaan Turner 60 nosto-ovea on saatavilla 

kaikissa sateenkaaren väreissä.

TURNER 60 oven ansiosta arkkitehdit voivat nyt nauttia erilaisista malleista ja väreistä sydämensä kyllyydestä. 

Mikroprofiloidun teräslevyn optiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi nykyaikaisessa teollisessa 

arkkitehtuurissa. Onko sinulla väriin liittyviä erityisvaatimuksia? Turner 60 nosto-oven värin voit halutessasi valita mistä 

tahansa sateenkaaren väristä*!

TURNER 60 VAKIOVÄRIT IKKUNAVAIHTOEHDOT

TURNER 60 KÄYNTIOVI

Suorat kulmat,  
erinomainen
eristysarvo

Runsaasti valoa ja  
erinomainen näkyvyys

22 mm:n kynnys kaatumis-
riskin minimoimiseksi

hätäuloskäynneissä

Esteettisesti miellyttävä 
käyntiovi, kiinnikkeet

eivät näy ulospäin

Integroitu
käyntioven kytkin

RAL 3000 RAL 5010 RAL 6009

RAL 7005 RAL 7016 RAL 8014

RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007

RAL 9010

Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330
Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki


