
Ovet ja ovijärjestelmät



Kumppaneita koko maailmassa

Globaali verkosto, 
paikallinen yhteistyökumppani

SAFETY

SECURITYY

E

CONVENIENCE

Novoferm kuuluu Sanwa Group -kon-

serniin, joka on maailman johtava ovien 

ja ovijärjestelmien valmistaja. 

Sanwa Groupin tuotteet ovat korkeal-

aatuisia, innovatiivisia ja luotettavia. 

Konserni on maailmanlaajuinen 107 

yrityksen ja tuhansien yhteistyökump-

panien muodostama verkosto.

Sanwa Group perustettiin yli 50 vuotta 

sitten. Nyt se toimii noin 60 maassa. 

Vuotuinen liikevaihto ylittää 2,5 miljar-

dia €. Noin 9 000 työntekijän yritys on kehittynyt maailman johtavaksi teräksisten ovien ja ovijärjestelmien valmistajaksi. 

Tuotevalikoimassa on ovia autotallinovista, teollisuuden tarvitsemista ovista, ovijärjestelmien toimilaitteista, rullakaihti-

mista ja myymälöiden sisäänkäyntiovista aina teräksisiin palo-oviin ja muihin turvaoviin saakka.

Sanwa on vakiinnuttanut asemansa tavarantoimittajana arkkitehtien, rakennusliikkeiden ja rakennuttajien parissa 

maailmanlaajuisesti. Tuotteet ovat turvallisia ja mukavia käyttää – työpaikoilla, kodeissa, sairaaloissa, kouluissa, viras-

toissa, lentoasemilla ja myymälöissä.
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Nosto-ovet

• Korkealuokkaiset materiaalit, 

ensiluokkainen työn jälki ja monipuoliset 

varustelumahdollisuudet; jokainen ovi on 

modernin ja yksilöllisen näköinen

• Kaikki nosto-ovijärjestelmät täyttävät 

eurooppalaiset ovien turvallisuutta koskevat 

standardit DIN EN 13241-1

• Eristettyjä ovia, mallit edullisista iso 20 -

nosto - ovista alkaen upeisiin iso 45 Exklusiv -

oviin saakka

• Eri värejä, pintakäsittelyjä ja kuviointeja

• Lisää vaihtoehtoja:

 − Erilaisia ikkunointeja

 − Käyntiovi tai sivuovi

 − Materiaalina puu

 − Lisävarusteita, esim. 

valokenno ja näppäimet

1Asuntorakentaminen

NovoPort® – Nosto-ovien käyttökoneistot

NOVOFERM 
PATENTTI

• Asennus sivuseinälle - käyttömukavuutta

• Pieni virrankulutus - valmiustilassa vain 

0,5 W

• Ei vie tilaa ovenpielestä eikä katosta

• Monipuoliset ja joustavat asennusmahdolli-

suudet – kattoon ei tarvita pistorasiaa

T A K U U  

5 VUODEN

Novoferm
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Kippiovet

Kippi- ja nosto-ovien koneistoja

• Oven käyttökoneisto ja Novoferm-kippiovi 

kokonaisratkaisuna yksipaikkaiseen talliin

• Kirkkaat, energiaa säästävät ledit 

• Lukitus kolmesta kohdasta, numerolukko

Novomatic 553 S (700 N)

Novoferm-kippiovijärjestelmä

• Laaja mallivalikoima, erinomainen hinta-

hyöty-suhde

• Kaikki kippiovijärjestelmät täyttävät 

eurooppalaiset ovien turvallisuutta koskevat 

vaatimukset DIN EN 13241-1

• Eri värejä ja kuviointeja

• Lisää vaihtoehtoja:

 − Materiaalina puu

 − Käyntiovi tai sivuovi

 − Kaksoisoveksi ja valmisautotalleihin

 − Lisävarusteita, esim. valokenno ja näppäimet

T A K U U  

5 VUODEN

Novoferm

Novomatic 413 (500 N)

Mukava käyttää asiattoman käytön estävällä 

2-kanavaisella vaihtokoodi-käsilähettimellä 

(KeeLoq)

Huippuluokan nopeatoiminen avaaja 

vakiokokoisille ja tuplaleveille autotallin 

oville, 5500 mm leveyteen saakka. 

Max. avausnopeus 22 cm/s.
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Käyntiovet

Sivulle aukeavat nosto-ovet

• Kapean tallin ovi. Kun sivuovelle ei ole tilaa

• Kaikkiin iso 45 Exklusiv -oviin 5 000 mm 

leveyteen saakka

• Oven leveydestä riippuen käyntiovet 

asennetaan ovilehden keskelle tai 

epäsymmetrisesti

• Eri kuviointeja, pintakäsittelyjä, värejä ja 

ikkunointeja

• Vaihtoehto vaativaan asennuspaikkaan, esim. 

vinokattoiseen rakennukseen

• Kun ovilehti asennetaan aukeamaan 

sivusuunnassa, autotallin katossa oleva tila 

vapautuu muuhun käyttöön

• 45 mm paksut lämpöeristetyt lamellit

• Sivulle aukeava nosto-ovi avautuu ja 

sulkeutuu kevyesti kuulalaakeroitujen rullien 

varassa

• Myös useita RAL-värejä. Käyntiovi 

mahdollinen

1Asuntorakentaminen
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NovoRol

• Vaihtoehto nosto- ja kippioville

• Lämpöeristetty alumiiniprofiili

• Eri värejä, puukuviointeja ja pintakäsittelyjä

• Asennus sisä- tai ulkopuolelle tai oviaukkoon 

• Lisävarusteita, esim. peitekotelo, valokenno 

ja näppäimet

Carport

• Suojaa auton sään ja ilman epäpuhtauksilta, 

UV-säteilyltä ja liialta kuumuudelta 

(polykarbonaattia)

• Lisää pihan käyttömahdollisuuksia

• Eri malleja. Ulkonäkö sopii sekä perinteiseen 

että moderniin arkkitehtuuriin

• Helpottaa pysäköintiä

• Ei estä luonnonvaloa, mutta suojaa jopa 

sataprosenttisesti UV-säteilyä vastaan

Pysäköintihallien ovet

• Optimaalinen ratkaisu pysäköintihalleihin

• Ovilehti ei käänny yhtään ulospäin. 

Käyttökoneisto on integroitu sivukarmiin.

• Sähköasennukset tehty valmiiksi tehtaalla. 

Helppo ja nopea asentaa

• Paljon mallivaihtoehtoja. Myös tuuletettavia 

ja alumiinisia malleja

• Pysäköintihallien ovien avautumisaika on 

maks. 15 s 

• Ilman läpäisevyys 80 % saakka 

?
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Teollisuuden 
nosto-ovet

• Ovien leveys 8 000 mm ja korkeus 8 000 mm 

saakka

• Melusuojaus 24 dB saakka

• Lämpöeristettyjä ovia 

puukuviointipinnoituksella ja Microline-

uutuuksia

• NovoLux uudentyyppisellä alumiiniprofiililla. 

Vesitiiviys: luokka 3

• NovoLux XL 4 000 mm leveyteen saakka, 

ikkunoituna, ilman välipystyjä

• UUTUUS: Nopea nosto-ovi

2Teollisuuden ja logistiikan sovelluk
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Pikanosto-ovet ja pikarullaovet

Rullaovet ja rullakalterit 

• Alumiini ja teräs

• Yksinkertainen tai lämpöeristetty ovi

• Lisää vaihtoehtoja

- Sivuosa, jossa käyntiovi

- Ikkunoidut lamellit

- Muovipinnoitus 9002 / 9006 tai RAL, 

   valinnan mukaan

• Lisävarusteita, esim. valokenno, radio-ohjaus 

ja automaattinen sulkeutuminen

• Helppo asentaa

• Paljon värejä 

• Valoikkuna tai ikkuna

• Eri malleja erityistarpeisiin

• NovoSpeed Flex, automaattisesti kelautuva 

ovilehti

• Avautumisnopeus alkaen 1,0 m/s, jopa yli 

2,0 m/s

ukset
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• i-Vision-ohjaukseen yhdistettynä 

energiansäästö on jopa 70 %

• 100 % kierrätettävistä materiaaleista RoHS-

direktiivin mukaisesti

• Paljon vaihtoehtoja:

 − Hydrauliset kuormaussillat, työntyvä kärki 

 − Hydrauliset kuormaussillat, taittuva kärki

 − Hydrauliset kuormaussillat, teräskehys

 − Mekaaniset kuormaussillat

Kuormaussillat 

2Teollisuuden ja logistiikan sovelluk
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Ovitiivisteet

Kuormaustilat

• Eri vaihtoehtoja työntyvä- ja taittuvakärkisiä 

kuormaussiltoja varten

• Soveltuvat kuormaustilaan jälkiasennettaviksi 

• Helppo asentaminen on mahdollista myös 

käytön aikana

Puskurit

• Estävät kolhuja laiturilla ja kuormaussillalla 

ja suojaavat kuorma-autoa

• Kumi-, jousiteräs- tai teräspuskuri

• Kiinteitä ja korkeussäädettäviä malleja

• Tiivistää tehokkaasti rakennuksen ja auton 

välin, suojaa vedolta, sateelta ja tuulelta

• Alentaa lämpöhävikkiä ja estää kuormalle 

aiheutuvia vahinkoja

• Kehysrakenne alumiiniprofiilia

• Etulevyssä ei ole näkyvissä ruuveja 

• Paljon vaihtoehtoja:

 − Joustavat alumiiniset ovitiivisteet

 − Tyynytiivisteet

 − Tiivisteet, joissa vaahtomuoviydin

 − Syvennykseen asennetut tiivisteet

 − Ilmatäytteiset tiivisteet

ukset
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Palosuoja-
liukuovet

• Paloluokka paloa hidastava T30 tai palonkestävä 

T90

• Vaihtoehtoisesti saatavissa savutiivis malli

• Paneelirakenne - helppo asentaa, siistin 

näköinen pinta

• Haluttaessa ovet saatavissa myös 

sähkökäyttöisellä koneistolla

• Paljon lisävarusteita, esim. kynnyksettömät 

käyntiovet, ikkunoinnit ja taittamismahdollisuus 

sisään ja ulospäin

• Vaihtoehtoisesti saatavissa vapaatoiminto: ovi on 

helppo avata käsin, täysin mekaanisesti, ilman 

mitään kaapelointeja

Palonsuojaluukut; nostettavia ja työnnettäviä

• Huipputurvallisuutta erityiskohteisiin

• T90 palonkestävä

• Myös sähkötoimisten ovikoneistojen kanssa

• Hyväksytty käytettäväksi myös 

kuljetinjärjestelmien yhteydessä

UUTUUS!  
Jarrutustoiminnolla!

3Palo-ovet, turvaovet ja sisäänkä
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Putkirunkoiset ovet

• Novofermin putkirunkoisten ovien suurten 

ikkunoiden ansiosta oviaukot ovat avaria. 

Materiaali alumiinia tai terästä

• Optimaalisia kohteisiin, joissa tarvitaan 

samaan aikaan tyylikkyyttä ja palo-oven 

tuomaa turvallisuutta

• Luokitukset T30, T60 ja T90   

(maakohtaisen hyväksynnän mukaisesti)

• Lukemattomia vaihtoehtoja esim. sivuosilla, 

yläikkunoilla, paneelitäytöillä ja kiinteillä 

ikkunoilla

• UUTUUS: Putkirunko-ovi, koristekuviointi

PALOA HIDASTAVA

SAVUTIIVIS

Palo-ovet

• Laatua ilman kompromisseja; ovissa on paksu 

huullos

• Monipuoliset käyttömahdollisuudet

• Saatavissa luokituksilla T30, T60, T90 ja T120 

(maakohtaisen hyväksynnän mukaisesti)

• Yksi- ja kaksisiipiset ovielementit

• Myös ikkunointeja, yläikkunoita ja sähköisiä 

lisävarusteita

PALOA HIDASTAVA

SAVUTIIVIS

Turvaovet

• Murtosuojaus WK2 (RC2) - WK4 (RC4)

• Yksi- ja kaksisiipiset ovielementit

• Käyttötarpeiden mukaan saatavissa myös 

moninkertaisella lukituksella

• Sopiva ratkaisu kaikkiin kohteisiin sekä 

yksityiseen että kaupalliseen käyttöön

• Jotkin mallit saatavissa myös ikkunoituina 

ja yläikkunoin varustettuina

TESTATTUA 
TURVALLISUUTTA

TESTATTUA 
TURVALLISUUTTA

TESTATTUA 
TURVALLISUUTTA

• UUTUU

käynnit
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Sellien ovet 

• Ovielementtejä viranomaisten tarpeisiin. 

Poliisi, oikeuslaitos, rajavartiosto.

• Erikoislukkoja tilauksesta käyttötarpeiden 

mukaan

• Massiivinen ovirakenne, 2,0 mm pelti ja 

mineraalivilla

• Saatavissa myös oviluukulla, työnnettävällä 

salvalla ja varmuusketjulla

• Muita erityisvarusteita tilauksesta 

käyttötarpeiden mukaisesti

Muuntajatilojen ovet ja äänieristetyt ovet

• Teräsovet, muuntajatilan vaatima 

tuuletussäleikkö asennettuna. Myös 

sähkölaitosten käyttöön

• Äänieristetyt ovet, ääneneristävyys 52 dB 

saakka

• Muuntyyppiset rakenteet mahdollisia 

haluttaessa

ÄÄNIERISTYS

ÄÄNIERISTYS

TESTATTUA 
TURVALLISUUTTA

Monikäyttöovet, väli- ja ulko-oviksi

• Kestäviä, tukevia, lämpöeristettyjä, paksu 

huullos

• Muoto ja koko sovitetaan asennuspaikan 

vaatimuksia vastaavaksi

• Lukuisia varustelumahdollisuuksia

• Saatavissa myös palo-ovina ja äänieristettyinä 

ovina

• Tuoteominaisuudet testattu ulkokäyttöön 

sopiviksi standardin DIN EN 14351-1 

mukaisesti

LÄMPÖERISTYS

SAVUTIIVIS

ÄÄNIERISTYS

3Palo-ovet, turvaovet ja sisäänkä
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Muut karmimallit

• Kuumasinkittyä 1,5 mm tai 2,0 mm ohutlevyä, 

kulutusta kestävä vaaleanharmaa EC-

pohjamaalaus

• Sovitus- ja mittatarkkaa laatua 

kaikentyyppisiin seiniin

• Saatavissa myös moniosaisina malleina

• Karmit huullettuihin ja upotettaviin ovilehtiin 

• Erikoiskarmit myös yläikkunoilla, sivuosilla, 

liukuovia varten

Karmit muurattavaan seinään Kolmiosaiset karmitKaksiosaiset jälkiasennettavat karmit

Väliovet

Teräskarmit

• 40 mm paksu paksu huullos, ovilehti 

kuumasinkittyä ohutlevyä

• Paljon värejä ja puukuviointeja 

• Paljon ikkunointeja, monia muotoja

• Yksi- ja kaksilehtiset mallit

• Elementtejä toimitetaan myös kaksiosaisella 

karmilla ja kehyskarmilla 

• Ovilehti saatavilla myös korkealuokkaista 

ontelolastulevyä

käynnit
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Novoferm-edustaja

www.novoferm.com

Lisää referenssejä - tutustu referenssikirjaamme!




