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Kantava ohjaushela 
Yli 4,5 m leveät ovet Fakta 

 
 
 
Runko 
Oven runko hitsataan neliöteräsputkis-
ta. Runko kuumasinkitään saranoiden 
ja helojen hitsauksen jälkeen. Ovet 
toimitetaan 2-,3-, 4- tai 6-osaisena joko 
käsi- tai sähkökökäyttöisenä.

Ovilehti 
Runko kuumasinkittyä neliöteräsput-
kea. Pällystetty Aluzinc® pellillä tai 
värillisellä EAB-profiilipellillä.

Eristys 
Ovilehti eristetään joko 40 tai 60 mm:n 
mineraalivillalla, tiheys 80 kg/m3. 
 
Helat 
• Laakeroidut, voiteluvapaat runkoon 
hitsatut saranat. 
• Kuulalaakeroidut ohjaushelat 
kulkevat C-profiileissa. 
• Lattiaohjain oviaukon keskikohdassa 
• Sisäpuolinen salpakahvalukitus 
(2 kpl): DeJo 55100. Salvat varusteta-
an riippuluk kokorvakkeilla. 
• Ovi voidaan varustaa käyntiovella, 
jossa Abloy lukkorunko 4180 ilman 
avainpesää sekä painike 640N. 
 
Lasitus 
Vakiona eristyslasi D4-18 asennettuna 
luonnonvärisillä alumiinilistoilla. 
Saatavana myös muita lasityyppejä. 
 
Tiivistys 
Sinkityt tiivistyslistat ruuvataan 
ovirunkoon. Listaan asennettu EPDM 
–kumi tiivistää oven karmiin ja lattiaan. 
 
Pintakäsittely 
Vaihtoehto 1: Kuumasinkitty ovirunko 
Aluzinc® profiilipellillä. 
Vaihtoehto 2: Kuumasinkitty ovirunko 
Pvf2-maalatulla profiilipellillä perusväri-
kartan mukaisesti. 
Vaihtoehto 3: Maalauskäsittely 
kuumasinkitylle ovirungolle sekä 
profiilipelti erillisen maalausohjelman 
mukaan. 
 
Karmit 
Saatavana karmeja U- ja L-profiileista 
sekä neliöputkista. 
EAB ovet ovat CE-merkittyjä raken-
nus- ja konedirektiivien mukaan. 
Ovet täyttävät ovistandardin SS-EN 
13241-1 vaatimukset.

EAB Teollisuusovia ovat Taitto-ovet, Pariovet, Liukuovet, Teräsportit, Termo-ovet ja Palo-ovet.

Ohjaushela 
Alle 4,5 m leveät ovet
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Kynnysrauta 
Ulospäin aukeava ovi
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TERÄSTAITTO-OVI
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EAB - TERÄSTAITTO-OVI

EAB kuumasinkityt käsi- ja säh-
kökäyttöiset terästaitto-ovet 
soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, 
joissa ovi on kovassa käytössä. 

EAB taitto-oven putkiprofiileista 
hitsattu runkorakenne yhdistettynä 
erittäin kestäviin saranoihin ja 
ohjauskiskoihin soveltuu erinomai-
sesti teollisuusrakennuksiin, huolto-
ja pesuhalleihin tai vaikkapa paloa-
semille, joissa ovi on kovassa 
käytössä.
Ovet voidaan toimittaa käsikäyttö-
isenä tai sähkötoimisena.

Ovet valmistetaan asiakaskohtai-
sesti, jolloin valitaan muun muassa 
ikkunarivien määrä, korkeus ja lohko-
jako. Värikartan perusvärien ohella 
voidaan toimittaa asiakaskohtaisia

värejä. Ovet ovat helppo asen-
taa asiakkaan toimesta. Käytössä 
huoltotarve on erittäin vähäinen, 
koska ovissa on vähän liikkuvia osia. 
Sähkökäyttöinen ovi ei vaadi virano-
maisten edellyttämiä määräaikaistar-
kastuksia.

1. Ulospäin aukeava 3-osainen tait
    to-ovi käyntiovilohkolla, käyntiovi ja
    4-osainen taitto-ovi ikkunarivillä.

2. 4-osainen, ulospäin aukeava
    taitto-ovi kuumasinkityllä pellillä ja
    eristyslasilla.

3. Sisäänpäin aukeava taitto-ovi 
    käyntiovella.

4. Sähkökäyttöinen taitto-ovi
    valkoisella rungolla autohallissa.

EAB - TERÄSTAITTO-OVI

5. Termo-ovi kylmäkatkaistulla pinnalla 
    ja kuudella ikkunarivillä. 

6. Ulospäinaukeava ovi
    4700 x 6500 mm.

7. 3-osainen, ulospäin aukeava 
    taitto-ovi.

8. Arkkitehdin suunnittelema 
    julkisivu lasitus, sisäänpäin
    aukeavalla sähkökäyttöisellä 
    taitto-ovella.

9. Sähkökäyttöinen ulospäin
    aukea va taitto-ovi maatila 
    ympäristössä.

10. Sähkökäyttöinen taitto-ovi 
      kiinteillä sivuosilla ja yläosalla.


