FENESTRA HANKI -ULKO-OVI
Sileäpintaiset ulko-ovet

HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ
OVIRATKAISU
• Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
• Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet
OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
• Sateenpitävyysluokka 2A
• Ilmanpitävyysluokka 4
• Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
• Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
• Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
• Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
RAKENNE
• HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty
levyrakenteinen puuovi
• Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
• Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
• Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)
KOOT
• Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
• Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA
Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.
Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään
mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja
ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan
sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA LUMI -ULKO-OVI
Vaakauritetut ulko-ovet

HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ
OVIRATKAISU
• Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
• Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet
OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
• Sateenpitävyysluokka 2A
• Ilmanpitävyysluokka 4
• Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
• Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
• Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
• Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
RAKENNE
• HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty
levyrakenteinen puuovi
• Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
• Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
• Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)
KOOT
• Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
• Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA
Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.
Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään
mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja
ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan
sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA JÄÄ -ULKO-OVI
Peiliuritetut ulko-ovet

HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ
OVIRATKAISU
• Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
• Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet
OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
• Sateenpitävyysluokka 2A
• Ilmanpitävyysluokka 4
• Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
• Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
• Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
• Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
RAKENNE
• HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty
levyrakenteinen puuovi
• Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
• Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
• Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)
KOOT
• Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
• Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA
Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.
Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään
mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja
ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan
sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA HUURRE
ULKO-OVI
Pystyuritetut ulko-ovet

HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ
OVIRATKAISU
• Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
• Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet
OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
• Sateenpitävyysluokka 2A
• Ilmanpitävyysluokka 4
• Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
• Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
• Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
• Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
RAKENNE
• HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty
levyrakenteinen puuovi
• Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
• Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
• Vakiona kirkas lasi (sileäpintaiset ovet)
KOOT
• Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
• Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA
Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.
Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään
mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja
ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan
sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää: www.fenestra.fi

FENESTRA KINOS -ULKO-OVI
Kohokuvioidut ulko-ovet

HAASTAVIA OLOSUHTEITA JA AIKAA KESTÄVÄ
OVIRATKAISU
• Laadukas, kestävä ja helppohoitoinen ulko-ovi
• Hyvä lämmöneristyskyky, hyvät perusominaisuudet
OMINAISUUDET FENESTRA A1 RAKENTEELLA
• Lämmönläpäisykerroin eli U-arvo 1,0 W/m²K
• Sateenpitävyysluokka 2A
• Ilmanpitävyysluokka 4
• Lasituksena aina kolminkertainen eristyslasi
• Vakiokarmisyvyydet 131mm ja 170mm
• Saatavilla myös muita karmisyvyyksiä esim. 210mm
• Ovilevyn kokonaisvahvuus 62mm
RAKENNE
• HDF-pintainen alumiinilevyillä jäykistetty
levyrakenteinen puuovi
• Vakiona 4 täysin säädettävää murtosuojasaranaa
• Tiivistys ovilehdissä ja karmissa (kaksinkertainen tiivistys)
• Vakiona ns crepi lasi
• Kovapuinen kynnys alumiinisella kulutuslistalla, matala ja
korkea vaihtoehto
KOOT
• Vakiokoko 9/10 x 21/23 M
• Max. koko 12 x 24 M

AMMATTILAISEMME APUNASI VALINNASSA
Ikkunoiden ja ovien hankinnassa ammattilaisemme ovat
apunasi, ja tarvittaessa tarjoamme täyden palvelun aina
suunnittelusta kuljetukseen ja asennukseen.
Jokainen ikkuna ja ovi suunnitellaan ja tehdään
mittatilaustyönä täydellisesti kotiisi sopivaksi, sydämellä ja
ammattitaidolla viimeistellen. Ne valmistetaan
sukupolvelta toiselle kestäviksi ympäristöä kunnioittaen.

Lue lisää: www.fenestra.fi

