
Räätälöidyt AUTOTALLIN OVET, 
kotisi jalokivet
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Autotallin ovi, joka on persoonallinen

Jokainen autotallin ovi joka lähtee tehtaalta, on tehty 
tilaustyönä. 

Tarjoamme sinulle laajan valikoiman laadukkaita 
materiaaleja, eri tyylejä ja pintakuvioita.  Vaihtoehdot on 
selkeästi lueteltu esitteessä ja voit yhdistää niitä mielesi 
mukaan. Myös autotallin oven väri voidaan valita 
vastaamaan makuasi ja talon ulkonäköä. Oven 
rakenteiden ansiosta (vaakasuorat paneelit) voit käyttää 
autotallissa olevaa tilaa optimaalisesti.

Talosi on kaunis, mutta ehkä autotallin ovestasi vielä puuttuu viimeistely 
ja persoonallisuus? Etsit luotettavaa ja kestävää ovea jota voit käyttää helposti 
ja turvallisesti. Mutta haluat oven joka perustuu juuri sinun henkilökohtaisiin 

toiveisiisi ja joka on täysin sopusoinnussa kotisi kanssa.

Autotallin ovet täyttävät tiukimmat eurooppalaiset 
turvallisuus- ja kestävyysmääräykset. Vuosikymmenien 
ajan ovemme ovat olleet alttiina monille muuttuville 
sääolosuhteille täältä pohjolasta aina välimerelle saakka. 
Tämä esite antaa yksityiskohtaisen katsauksen 
tuotteistamme. Tämän esitteen perusteella voit määritellä 
ovesi ulkonäön ja ominaisuudet. Meillä on ilo tarjota 
sinullekin edullinen ja ainutlaatuinen autotallin ovi, joka 
täysin vastaa yksilöllisiä toiveitasi.

Sisällysluettelo



3

Käytämme oviemme valmistuksessa ainoastaan 
korkealaatuista ja kestäviä materiaaleja, jotka on testattu 
Eurooppalaisessa testilaitoksessa. Ovet ovat 
eurooppalaisen EN 13241-1 -standardin mukaisia, mikä 
vaaditaan CE-merkinnälle.

Jokainen autotallin ovi on valmistettu tarkkojen 
laatuvaatimusten mukaan ja se on tarkastettu ennen 
toimitusta. Siksi annamme täyden kymmenen vuoden 
valmistajan takuun koko ovelle. Tämä sisältää kuluvat osat, 
kuten vääntöjouset, nostoköydet, saranat ja rullat.

10 vuoden takuu  

Autotallin oven on sovittava kotisi ilmapiiriin. Sen on oltava myös kestävä ja 
turvallinen. Tämä vaatimus koskee oven rakennetta, materiaaleja ja sen kaikkia 

yksittäisiä osia. Me takaamme parhaan mahdollisen laadun.



DESIGN-LINE ANTRA 
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Turvallisuus ennen kaikkea

Turvallisuus kotonasi ja sen ympäristössä on tärkeää. Siksi turvallisuus on 
tärkeintä myös valittaessa autotallin ovea. 

Oven on toimittava vuosia luotettavasti, ja sen oltava myös turvallinen ja 
helppokäyttöinen. On selvää että sen on oltava myös lukittava.



TOP-LINE
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Turvallisuus ennen kaikkea

Sormisuojaus  
Tuotevalikoimamme kaikki ovet on 
varustettu sormisuojaksella. Tämä 
suojaus ovat lakisääteinen 
vaatimus, joka estää sormesi 
joutamista puristukseen 
paneeleiden väliin oven 
avaamisen ja sulkemisen 
yhteydessä.

Nostojousien turvalaite
Ovissa on vakiovarusteina lakisääteinen jousituksen 
turvalaite. Tämä takaa sen että ennakoimattomissa 
tilanteissa ovi ei yhtäkkiä putoa, mikä voisi aiheuttaa 
vahinkoja tai vaarallisia tilanteita.

Murtosuojaus
Valitettavasti murtoja tapahtuu liian usein.
Siksi on tärkeää, että autotallinovesi on turvallinen. 
Oviimme voi lisävarusteena asentaa lukot, jotka ovat 
saaneet Hollantilaisen testilaitoksen (SKG) 
laatumerkinnän.

Nostonestolaite
Kun autotallin ovi toimii sähkömoottorilla, siinä on aina 
sisäänrakennettu nostonestolaite. Se suojaa ovesi 
avautumista luomalla vastustusta, jos joku yrittää avata 
ovea käsin. .

Turvareuna 
Sähkökäyttöisissä autotallin ovissa on vakiovarusteena 
turvareuna. Tämä takaa sen että jos ovi kohtaa 
sulkeutuessaan vähäisintäkään vastusta - esim. lapsesi 
tai autosi jää oven alle - ovi pysähtyy ja avautuu 
automaattisesti.



HIGH-LINE WOODGRAIN LIGNA
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High-Line, viehättävän tyylikäs 

Monien mielestä High-Line-autotallin ovi tarjoaa täydellisen yhdistelmän 
kestävyyttä, toimivuutta ja tyyliä. 

Ei ihme että High-Line-sarjan ovet ovat tuotevalikoimamme myydyimpiä ovia. 
Sarjaan kuuluu kolme kirkasta pintakuviota, Woodgrain (puunsyykuvio) , 
Stucco (koristeellinen kuvio) ja Satin (sileä pinta). Lisäksi jokaiseen kuvion 

voit yhdistää eri tyyppiseen paneeliin, aina modernista klassikkoon. 
Ovesi on valmistetaan mittaustyönä haluamallasi värillä
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HIGH-LINE WOODGRAIN LIGNA 

HIGH-LINE WOODGRAIN PLANCHA

PLANO LIGNA PLANCHA CASSETTA

High-Line, viehättävän tyylikäs 

High-Line WOODGRAIN, puukuvio 
Autotallin oven on oltava myös houkutteleva ja noudatettava 
kotisi ilmettä. High-Line Woodgrain sopii täydellisesti lähes 
kaikkiin kotiin. 

Woodgrainin pinta viittaa puupintaan, joka on perintei-
nen autotallin ovi. Voit yhdistää suosikkipintasi neljään eri 
paneelimalliin; Woodgrain Cassetta on tuotevalikoimamme 
klassinen malli joka viittaa perinteisiin peilioviin. 

Woodgrain Planchassa on kuin kapeita puisia lankkuja, kun 
taas Woodgrain Lignassa on leveämpiä lankkuja. Valitse 
Woodgrain Plano, jos haluat rauhallisen yksinkertaisen 
kuosin. Voit myös valita värikartasta värin joka sopii kotisi 
väriteemaan. Woodgrain-autotallin ovi on aina täydellinen 
valinta!

WOODGRAIN
 puukuviointi ilman 
vaakasuoria uria

WOODGRAIN 
puukuviointi yhdellä 

syvällä uralla 

WOODGRAIN 
puukuviointi jossa useita 

syviä uria 

WOODGRAIN 
puukuviointi “peiliovi”
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HIGH-LINE STUCCO COLORE

HIGH-LINE STUCCO PLANCHA

PLANCHAPLANO

1021 3000 5010 6009 7016 8014 9002 9006 9007

9010 1015 5003 6005 7021 7022 7035 9001 9005

High-Line STUCCO, koristeellinen pintarakenne 
STUCCO-pinta on suunniteltu kestäväksi. Kaunis STUCCO 
takaa pitkäikäisyyden – se on erittäin kestävä.

STUCCO PLANO ja PLANCHA sopivat saumattomasti 
kotiin ja antavat ajatonta ilmettä. 40 mm:n paksuiset 
teräksiset sandwich-paneelit sopivat lähes saumattomasti 
yhteen ja tarjoavat suojaa vedolta ja kylmältä. 

Jos pidät väreistä, STUCCO COLORE on ihanteellinen 
valinta! Voit valita 18:sta eri väristä yhdessä hienostuneen 
pintakuvion kanssa. High-Line STUCCO-autotallin ovi on 
kaunis ja järkevä investointi.

STUCCO
 koristeellinen kuvio 

ilman vaakasuoria uria 

STUCCO 
koristeellinen kuvio 

useita syviä uria

STUCCO MULTIPLE 
koristeellinen kuvio 
jossa matalia uria

COLORE



HIGH-LINE SATIN PLANO
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HIGH-LINE SATIN LIGNA

LIGNAPLANO

High-Line Satin, sileä pinta 
High-Line SATIN on täysin sileä pinta ilman pintakuvioita. 
Kestävä valkoinen pintakerros kestää äärimmäisimmätkin 
sääolosuhteet. Jos etsit modernia muotoilua, SATIN on 
oikea valinta sinulle! 

Satin PLANOn paneeleissa ei ole kuvioita, joten ovella on 
sileä ja ajaton. Satin LIGNA-paneeleissa on yksi syvä ura ja 
antaa ovelle pirteän vaikutelman. 
Tietenkin High-Line Satin-sarjan ovet voidaan toimittaa millä 
tahansa värillä, jolloin ovi voi olla yhdenmukainen kodin 
kanssa.

Valitse High-Line-autotallin ovellesi oma tyyli High-Line 
-valintataulukosta. Jokaisella paneelityypillä on 
ainutlaatuinen luonne, rakenne ja pintakäsittely.

SATIN 
ilman vaakasuoraa uraa

SATIN 
yhdellä syvällä uralla



WOOD-LINE PLANCHA
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Wood-Line, parhaasta “puusta” 

Haluatko mieluummin autotallin oven, jossa on aito lämmin puun ilme? Haluatko 
myös oven, jossa on teräksisen autotallin oven kestävyys ja huollon helppous? 

Silloin Wood-Line-sarja tarjoaa sinulle parhaan valikoiman vaihtoehtoja. 
Tuskin voit erottaa Wood-Line-paneelia aidosta puupinnasta. 

Wood-Line -ovi antaa kodillesi hienostuneen ja persoonallisen ilmeen. 
Se ovat kuitenkin yhtä kestävä kuin teräsovi.



WOOD-LINE  LIGNA

WOOD-LINE PLANCHA
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WOOD-LINE PLANO

PLANO LIGNA PLANCHA

Wood-Line, parhaasta “puusta” 

Wood-Line-paneeleissa on neljä eri vaihtoehtoa
Wood-Line-autotallin ovi (samoin kuin High-Line) 
muodostuu 40 mm teräksisistä ”sandwich”-paneeleista, 
joissa on eristävä ja paloa hidastava vaahtomuovi 
(CFC-vapaa). Paneelissa on erila isia puupintakuvioita, 
jotka antavat ovelle lämpimän ilmeen ja ainutlaatuisen 
aidon puun tunnun. Erittäin paksu teräspinta takaa 
pitkän käyttöiän. Lisäksi teräspaneelit - toisin kuin 
todellinen puu - ovat enemmän tai vähemmän 
huoltovapaita

Valitse ovellesi haluamasi puukuosi alla olevasta 
listasta. Ajaton sileä tai klassinen maalaistyylinen. 
Wood-Line Plancha on saatavana vaaleana tai 
tummana tammena, muut mallit ovat saatavana 
ainoastaan vaaleana tammena. Valmistamme oven 
haluamassasi koossa ja haluamallasi tyylillä.
Valinta on sinun!

PUU 
ilman vaakasuoraa uraa

PUU 
yhdellä syvällä uralla

PUU 
useilla syvillä urilla



DESIGN-LINE QUARTZ
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Design-Line - arkkitehtoninen viesti

Jos etsit autotallin ovea jolla on erityinen ilme, harkitse sitten Design-Line
sarjaa. Tämän sarjan 40 mm vahvuinen sandwich-paneeli on saatavana usealla 

eri pinnalla: Umbra, Antra, Graniitti ja Kvartsi. 

Jokaisella näillä on oma luonteensa. Modernista ja trendikkäästä tyylistä 
luonnolliseen ja ajattomaan malliin. Design-Line -autotallin oven avulla lähetät 

arkkitehtonisen viestin ja lisäät uuden ilmeen kotiisi.



DESIGN-LINE GRANITE

DESIGN-LINE UMBRA 9010 
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DESIGN-LINE ANTRA

Design-Line - arkkitehtoninen viesti

Design-Line Umbra
Design-Line Umbran selkeät kuviot ja kohokuviointi 
(mikroprofiilinen) antavat autotallin ovelle näkyvän ilmeen. Umbra 
on saatavana vakiona neljässä väreissä: RAL-9006, RAL-9007, 
RAL-9016 ja RAL-7016.

Design-Line Antra 
Design-Line Antra on viimeistelty houkuttelevalla 
antrasiittivärillä ja siinä on poikkeuksellinen rakenne. Se 
antaa autotallin ovelle modernin ulkoilmeen, joka vastaa 
täydellisesti uusimpia trendejä ja arkkitehtonisia tyylejä

Design-Line Graniitti
Nimi jo sanoo sen, tukeva ja vahva! Korkealaatuinen 
pintakuvio yhdistettynä tummanharmaan ulkonäön ansiosta 
Graniitti on ehdoton! Graniitti on esimerkki hyvästä mausta, 
joka lisää arvoa kotiisi. Samoin kuin kaikki Design-Line-sarjan 
paneelit, graniitti täyttää myös korkeimmat laatuvaatimukset.

Design-Line Kvartsi 
Top-Line –sarjan autotallin ovi on luotettava ja kestävä 
alumiiniovi, jossa on laaja valikoima vaihtoehtoja. Top-Line 
tarjoaa sinulle vapauden luoda ovelle henkilökohtainen 
muotoilu. Oven perusta on huoltovapaa alumiinikehys, 
johon voit valita monenlaisia paneeleja ja/tai lasituksia 
oman valintasi mukaan. Tämä voi antaa autotallin ovellesi 
kokonaan yksilöllisen ilmeen.

UMBRA 9006 UMBRA 9007

UMBRA 9016 UMBRA 7016

ANTRA GRANITE

QUARTZ



TOP-LINE
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Top-Line, luovaa vapautta

Top-Line –sarjan autotallin ovi on luotettava ja kestävä alumiiniovi, jossa 
on laaja valikoima vaihtoehtoja. Top-Line tarjoaa sinulle vapauden luoda ovelle 

henkilökohtainen muotoilu. 

Oven perusta on huoltovapaa alumiinikehys, johon voit valita monenlaisia 
paneeleja ja/tai lasituksia oman valintasi mukaan. Tämä voi antaa autotallin 

ovellesi kokonaan yksilöllisen ilmeen.



TOP-LINE
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TOP-LINE TOP-LINE 

Top-Line, luovaa vapautta

Rajoittamattomat mahdollisuudet 
Top-Line –autotallin oven alumiinikehykseen voidaan valita 
monia erilaisia ovipaneeleita. Yhdistämällä läpinäkyviä ja 
umpinaisia paneeleita voit luoda täysin persoonallisen 
tyylin. Sekä oviaukon korkeus että leveys voidaan valita 
talliisi sopivaksi, mikä luo harmonisen kokonaisuuden. 
Ovikehysten ja paneelien värivalikoima on melkein 
rajoittamaton ja värejä voidaan sekoittaa keskenään.

Top-Line-sarja tarjoaa sinulle vapautta luovuuteen. 
Yhdessä voimme suunnitella laadukkaan oven jonka 
ulkonäkö ja värimaailma on sopusoinnussa kotisi kanssa. 
Meillä on tietotaito sekä modernit tuotantolaitokset 
vastaamaan monimutkaisimpia yksilöllisiä toiveita. Top-
Line -osia voidaan käyttää myös High-Line-, Wood-Line- ja 
Design-Line-sarjoissa. Näiden paneelien avulla voit 

parantaa paitsi ovesi ulkonäköä, myös lisävalon pääsyä 
autotalliisi.

Tiiviys

Ilma (standardin EN 12426 mukaan) Vesi (standardin EN 12425 mukaan)

Top-Line –sarja Luokka 3 Luokka 3

Wind load (tested in accordance with EN 12424)

Vapaa korkeus = 2500 mm Vapaa korkeus = 5000 mm

Top-Line –sarja Luokka  5 Luokka  5

U-value

Top-Line -sarja 2,7
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Lisävarusteet ja tarvikkeet  

Autotallin ovet voidaan varustaa jäljempänä esitellyillä vaihtoehdoilla 
ja  lisävarusteilla. Kaikkien tarjottavien vaihtoehtojen sekä lisävarusteiden 

toiminnallisuus ja kestävyys on tarkasti testattu.

Helppo käyttää
Autotallin ovea voidaan käyttää manuaalisesti tai 
sähkömoottorin avulla. Avustamme valinnassa 
mielellämme.

Värivaihtoehdot
Normaalisti ovet toimitetaan kestävällä 
valkoisella pinnoituksella. Jos haluat 
erivärisen oven, se ei ole ongelma. 
Värien määrä on lähes rajoittamaton, 
opastemme mielellämme värin 
valinnassa.

USEITA IKKUNAVAIHTOEHTOJA

Suorakaiteen muotoiset ikkunat

KULKUOVI MATALALLA KYNNYKSELLÄ

TOP-LINE PANEELEITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ LÄHES KAIKISSA OVIMALLEISSA

DE-LUXE –KAHVA MUSTANA TAI METALLINVÄRISENÄ

Ruudutetut suorakaiteen muotoiset ikkunat

Pyöreät ikkunat, runko ruostumatonta terästä
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Ohjauskiskojärjestelmät, hiljainen voima 

Ohjainkiskoja käytetään avattaessa ja suljettaessa autotallin ovi. Aivan kuten 
itse ovikin, sen kiskot on aina valmistettu mittaustyönä. Kiskojen laatu ja 

tukevuus määrittelevät suuressa määrin autotallin oven käyttöiän. 

Siksi olemme tietoisesti päättäneet käyttää innovatiivisesti rakennettuja 
kiskoja. Kiskot on valmistettu korkealaatuisesta galvanoidusta teräksestä.
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G200

G160

G100

R60

TS100

Innovatiiviset ohjauskiskojärjestelmät 

Voimme toimittaa viisi erilaista kiskojärjestelmää, jotta on mahdollista tarjota 
korkealaatuinen ratkaisu joka tilanteeseen.

Yleisohjausjärjestelmä (G200) 
Kaikki autotallinovet on rakennettu siten, että ovi nousee ylös ja 
laskeutuu alas. Ovi ei työnny eteenpäin, toisin kuin kiinteä 
saranallinen ovi tai taiteovi. Näin  voit aina käyttää oven edessä 
ja takana olevaa tilaa tehokkaasti. Oviaukon yläpuolella 
vaaditaan vain 200 mm tila. Kaikki ohjauskiskojärjestelmämme 
käyttävät galvanoituja vääntöjousia, jotka ovat oven yläpuolella.

Erikoispieni ylätila (G100)
Onko ylätilan puute esteenä uuden autotallin oven asentamiseen? 
Tämän ei tarvitse olla enää ongelma. G160-ohjainkiskojärjestelmä 
tarvitsee vain 160 mm tilan oven yläpuolelle. Muiden ohjauskiskojen 
tavoin G160-ohjainkiskojärjestelmä on erittäin tukeva jolloin se takaa 
ovelle pitkän käyttöiän.

Minimiä liikkumisvaraa varten (G100) 
Onko ylätilan puute esteenä uuden autotallin oven asentamiseen? 
G100-ohjainkiskojärjestelmä tarvitsee vain 100 mm:n tilan aukon 
yläpuolella. G100: n vääntöjouset sijaitsevat vaakakiskojen 
päädyssä. G200: n, G160: n ja R60: n tapaan ohjauskisko on 
erittäin vakaa, mikä takaa ovelle pitkän käyttöiän.

Vanhojen kippiovien vaihtaminen nosto-oveen (R60) 
R60-ohjainkiskojärjestelmä sopii erinomaisesti vanhan 
eristämättömän kippioven vaihtamisen nosto-oveen. Järjestelmä 
on suunniteltu siten, että uuden oven asentamiseen ei käytännössä 
edellytä mitään rakenteellisia muutoksia. R60 vaatii vain 60 mm 
tilan kattoon. R60 toimitetaan vain moottoroituna versiona.

TS100 – Kiristysjouset
TS100-järjestelmä soveltuu käytettäväksi uuden oven kanssa tai 
kun vaihdat nykyisen oven uuteen. Järjestelmässä on jouset, jotka 
sopivat täydellisesti pystysuoriin kiskoihin. Tulos miellyttää silmää. 
TS100-kiskojärjestelmä vaatii 100 mm liikkumisvaran oviaukon 
yläpuolella. Koska järjestelmän asentaminen on nopeaa, voimme 
tarjota sen alennettuun hintaan. TS100 soveltuu oviin, jotka ovat 
enintään 3000 mm korkeita ja 4000 mm leveitä. 
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Olemme kehittäneet useita innovaatioita, jotta autotallin ovi kulkisi entistä 
äänettömämmin ja sujuvammin kiskojärjestelmässä. Lisäksi 

30 mm leveät kumitiivisteet tarjoavat täydellisen tiivistyksen.

Älykäs teknologia

Älykäs tekniikka 
Jotta autotallin ovi voisi liikkua hiljaa ja sujuvasti 
ohjauskiskoissa, olemme tehneet useita innovaatioita. 30 
mm:n leveät tiivistenauhat tarjoavat täydellisen tiivistyksen.

Alumiiniset sivukiskojen kaaret
Käytämme vakiovarusteena alumiinisia ohjauskiskojen 
kaaria. Tämä mahdollistaa niiden täydellisen istuvuuden ja 
estää ennenaikaisen kulumisen. Tähänkin kohtaan olemme 
valinneet laadukkaimman ratkaisun.

Luotettava tiiviste 
Autotallin oven on pidettävä tuuli ja vesi poissa. Siksi 
ovemme on varustettu 30 mm: n taipuisalla EPDM-
kumitiivisteellä. Tiivistekumin leveys ja joustavuus takaavat 
luotettavan tiivistyksen ja suojaavat autotalliasi vedolta ja 
kosteudelta erilaisissa sääolosuhteissa.

Jauhepinnoitetut vääntöjouset    
Vääntöjouset ovat erittäin tärkeä osa autotallin ovessa. Siksi 
G- ja R-kiskojärjestelmissämme on vähintään kaksi jousta ja 
suuria ovia varten jopa neljä. Vääntöjouset varmistavat 
autotallin oven tasapainon ja ovat siksi välttämättömiä. 
Käytämme vain jauhepinnoitettuja jousia, jotta vältetään 
korroosion riski.



Jokainen autotallin ovi joka lähtee tehtaalta, on rakennettu tilauksesta. 
Tuotantoprosessi on joustava ja täysin automatisoitu. Tarkkaan ohjelmoitavat 

koneet takaavat tarkan mitoituksen joka tarkistetaan millimetrin 
tarkkuudella monessa eri tuotantoprosessin vaiheessa. Tietenkin käytämme 

vain korkealaatuisia materiaaleja. 

Loppujen lopuksi, korkea laatu ja räätälöidyt ratkaisut ovat 
meille perusasia.

Jokainen autotallin ovi joka lähtee tehtaalta, on rakennettu 
tilauksesta. Tuotantoprosessi on joustava ja täysin automati-

soitu. Tarkkaan ohjelmoitavat koneet takaavat tarkan  
mitoituksen joka tarkistetaan millimetrin tarkkuudella monessa 

eri tuotantoprosessin vaiheessa. Tietenkin käytämme vain 
korkealaatuisia materiaaleja. 

Loppujen lopuksi, korkea laatu ja räätälöidyt 
ratkaisut ovat meille perusasia.


