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Ruotsalainen laatuovi Tråvadista

T E R Ä S O V I



Kuulumme Euroopan suurimpiin taitto-ovivalmistajiin, ja Ruotsissa Länsi-Götanmaalla sijaitsevassa pitkälle automatisoidussa 
ja huippumodernissa tehtaassa valmistetaan vuosittain yli 10 000 laadukasta teollisuusovea. 

45 vuoden kokemukseemme perustuen tarjoamme teollisuusoviratkaisun, joka on erittäin käytännöllinen ja tekee lisäksi koko 
kiinteistön ulkoasusta houkuttelevan ja harkitun näköisen. Pitkälle automatisoitu tuotantoyksikkömme sekä tehokkuuden ja laadun 
painottaminen takaavat, että voimme tarjota erittäin kilpailukykyisiä ovia, jotka varmistavat alhaiset huoltokustannukset asiak-
kaille myös tulevaisuudessa.

Pitkä kokemuksemme on opettanut, että suunnittelun ja valmistuksen tulee tapahtua yhdessä asiakkaiden kanssa. Jotta valmistus-
prosessi olisi täysin hallinnassamme, pyrimme tekemään kaiken omassa tehtaassamme.

Tilaajien ja käyttäjien vaatimuksia kuuntelemalla olemme oppineet, että samat tuotteet eivät sovi kaikille, ja että muotoilulla on 
suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Ovet tulee räätälöidä oviaukon mukaan ja niiden asentamisen ja huoltamisen tulee olla 
helppoa.

Laatu on kannattava valinta. Tästä syystä tuotteillamme on 7 vuoden takuu ja markkinoiden alhaisin huoltotarve. Laadun yllä-
pitäminen maksaa, mutta myös jälleenmyyntihinnan tulee olla sopiva. Tästä syystä panostamme tuotannon automatisointiin ja 
organisaation tehokkuuteen. 

Tuotteen lisäksi kokonaisuuteen vaikuttavat myös siihen liittyvät palvelut, jotka ovat usein yhtä tärkeitä. Tekninen tukemme auttaa 
mielellään ja asennusosastomme varmistaa, että Prido-ovi asennetaan odotustesi mukaisesti.

Lyhyet toimitusajat ja korkea toimitusvarmuus ovat tunnusmerkkimme. Ota yhteyttä, niin katsotaan, mitä voimme tarjota juuri 
sinulle.
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• Perustuu Ruotsin myydyimpään taitto-oveen, Ecolid-oveen 

• Huippuluokkainen muotoilu ja viimeistely

• Lyhyet toimitusajat ja korkea toimitusvarmuus 

• Noin 40 % parempi U-arvo verrattuna oviin, joissa on teräskarmi

• Karmissa kylmäkatko

• Jäykkä alumiinikarmi, jossa integroitu ura tiivistyslistoille

• Huippuluokan ruostesuojaus  

• Helppo ja nopea asentaa tuotteen mukana toimitettavilla karmiruuveilla ja karmiin asennetuilla säätöheloilla

• Erittäin vähäinen huoltotarve

• Kehitetty ja valmistettu Ruotsissa

• Valmistetaan täysin mittojen mukaan eri malleina

• Saatavana heti toimitusvalmis perusmalli

• Vankka palautusjousinen painike vakiona

• Säädettävä turvapielirauta vakiona

• Murtosuojausluokka RC2 standardin EN 1627 mukaisesti

• Takareunan vahvike vakiona

• Ilmatiiviysluokka 4 standardin EN 12207 mukaisesti

• CE-merkitty eurooppalaisen standardin EN 14351-1 mukaisesti

• 7 vuoden takuu

Miksi sinun kannattaa hankkia Ecolid-teräsovi:



Horisontalsektion Vertikalsektion

C-karm med B-karmslist (tillval, monteras av kund)

C-karm (Ej foderbildande)

Horisontalsektion Vertikalsektion

Suunnitteluohjeet

Vaakaosio Pystyosio

C-karmi B-karmilistalla (lisävaruste, asiakas asentaa)

C-karmi (ei peittävä)

Vaakaosio Pystyosio
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3 saranaa

Säätöhelat karmiruuveille

Säädettävä pielirauta

Karmissa kylmäkatko

EPDM-tiivisteet

Kynnys Magizink-pinnoitettua teräslevyä

Jousipalautteinen painin

Ovensuljin (lisävaruste)

Lukko koukkutelkillä Karmissa kylmäkatko

Koodilukko (lisävaruste) Moottoroitu pielirauta (lisävaruste)
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CE-merkintä
Kaikki ovet on CE-merkitty 
voimassa olevaa standardia EN14351-1 
vastaavan Rakennustuoteasetuksen mukaisesti

Eristysarvo
U-arvo 1,98 W/(m2/K ) laskettu standardin  
EN 10077-2 mukaisesti

Ilmatiiviys
Luokka 4 standardin EN 12207 mukaisesti

Sulkeutumisvoima
Luokka 2 standardin EN 12046-2 mukaisesti

Vedenpitävyys
Luokka 3B standardin EN 12208 mukaisesti

Tuulenkestävyys
Luokka 3 standardin EN 12210 mukaisesti

Ovilehti 
Laminoidut sandwich-paneelit. 
Paksuus 50 mm. 
Enimmäiskoko leveys x korkeus = 1329 mm 
x 2500 mm. Kehys luonnonanodisoitua 
alumiiniprofiilia. Ovilehdessä valetut teräs-
vahvikkeet saranoille, 
ovipumpulle ja muille komponenteille. 

Vakiomitat (koskee sisämittaa)
900 x 2100 mm
1000 x 2100 mm
1200 x 2100 mm

Ulkoverhoilu 
Sisä- ja ulkopinta kuumasinkittyä teräslevyä. 
Lakattu 25 μm:n polyesterilakalla.

Eristys 
50 mm freonivapaa polyuretaanivaahto.  

Karmit ja tiivisteet
Luonnonanodisoidut profiilit, 
joissa kylmäkatko. Kiinteät urat 
EPDM-kumista valmistetuille tiivis-
tyslistoille.
 
Kynnys
Vankka kynnys Magizink-pinnoitettua teräs-
levyä.  

Lukko ja helat
Vakiona Dorma 919-50 -lukkorunko ja 
säädettävä Dorma 9009 -pielirauta. 
Valittavana moottoroitu pielirauta Step 40 
ja ASSA 222 -lukko. Muita lukkoja ja pieli-
rautoja lisämaksusta. Vakiona Habo Atlanta 
-painin. Kolme ASSA 3220 -saranaa. 

Kiinnitys
8 säätöholkkia alumiinikarmissa. Mukana 
itseporautuvat karmiruuvit teräkseen ja puuhun. 

Ikkuna 
Argonkaasulla täytetyt D4-12-eristysikkunaruu-
dut kuudessa vakiokoossa. Vakiokorkeus on 
noin 1070 mm. 7 vuoden takuu lasilevyjen 
välistä kondensaatiota vastaan. Ikkunankehyk-
set valmistettu luonnonanodisoidusta alumiini-
profiilista, jossa on kylmäkatko.  

Murtosuojaus
Luokka RC2 standardin EN1627 Takareunan 
vahvike mukaisesti (Luokitus on voimassa 
edellyttäen, että ovi on varustettu pyöreällä 
ASSA D12 -sylinterillä)

7 vuoden takuu
Takuuehdot 
erillisessä asiakirjassa.

Ecolid-teräsovi – tekniset tiedot

Ecolid-värikartta

Valkoinen 010  
RAL 9010

Harmaanvalkoinen 022  
RAL 7044

Grafiitti 044  
RAL 9007

Lyijynharmaa 036  
RAL 7024

Sininen 558  
RAL 5009

Antrasiitinharmaa 035  
RAL 7016

Musta 015  
RAL 9005

Hopea 045  
RAL 9006

Punainen 758  
RAL 3009

Suklaanruskea 434  
RAL 8017

Metsävihreä 874  
Lähin NCS S 6020-G30Y
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Professional Industrial Doors

Pridolla on yli 45 vuoden vankka kokemus alalta, ja se kuuluu alan johtaviin toimijoihin.

Toimenkuvaamme kuuluu teollisuusovien suunnittelu, kehittäminen, valmistaminen ja markkinointi teollisuudelle ja muille käyttäjille Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa. Tavoitteenam-

me on tarjota alan houkuttelevin ja markkinoiden mukaan mukautettu ovivalikoima.

www.prido.se 
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