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RAKENNE
• kaksilehtinen, sisään-ulos-avautuva puuovi
• puutavara tiheäsyistä mäntyä
• peilit HDF-levyä
• karmi ja ovilehtien rungot liimattu useasta osasta, 

jotka ovat jatkettu puusepänlaadun sormiliitoksin
• ovilehdessä ja karmissa vahvat ja kestävät liitokset
• sisä- ja ulko-ovilehden rungon leveys 92 mm ja 

vahvuus 42 mm 
• aidot lasin katkaisevat 40 mm leveät jakopuut 

ulommassa ovilehdessä
• karmisyvyydet 174 mm tai 200 mm, karmin vahvuus 

43 mm
• kynnys lakattua tammea, kynnyksen korkeus 35 mm
• kaksinkertainen tiivistys
• ovet ovat puurakenteisia kehysovia, ne eivät saa olla 

alttiina vedelle (esim. suora vesisade, lattian kautta 
roiskuva vesisade tai lumisohjo). Ovien yläpuolella 
tulee olla vähintään 80 cm sääsuoja jatkuen sivuilla 
40 cm oven molemmin puolin.

Sydänpuun 2-lehtinen parvekeovi antaa 
hyvän suojan kylmyyttä ja melua vastaan. 
Uloimmassa ovessa on tasolasi ja sisemmässä 
ovessa kaksinkertainen eristyslasi. Näitä 
ovia käytetään yleensä olohuoneiden ja 
makuuhuoneiden ulko-ovina mutta myös, 
esimerkiksi kerrostalojen porraskäytävien 
tuuletusparvekkeiden ovina. 

Ovilehtien pintaverhoilu on valittavissa kohteen mukaan. 
Ulkopinnoilla kestävin verhoilu on aito puupanelointi, 
sisäpuolen pinnoille voi valita myös kauniit peilirakenteet. 
Parvekeovien lasiaukko- ja peilijaot valmistetaan 
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Oven voi viimeistellä itse 
hankkimillaan tyyliin sopivilla painikkeilla ja lukitusheloilla 
useiden eri valmistajien mallistoista.

Sydänpuu 
parvekeovet 
ovat sisään-ulos-
avautuvia 2-lehtisiä 
puuovia.

LASITUS
• sisemmässä ovilehdessä kaksinkertainen selektiivinen 

eristyslasi, TGI-välilista (valkoinen RAL 9010, 
vaaleanharmaa RAL 7004 tai musta) ja Argon-kaasu

• ulommassa ovilehdessä 6 mm tasolasi
• lasitus sisä- ja ulko-ovessa puulistoilla
• lasikorkeus vapaasti määriteltävissä
• turvalasitus kohteen vaatimusten mukaisesti. 

UMPIOSA
• ulkopinnoilla panelointi (kts panelivaihtoehdot). 

Materiaalina mänty.
• välipinnoilla (ulko-oven sisin ja sisäoven uloin pinta) 

pintapeili. Materiaali HDF
• sisäpinnoilla pintapeili, puoliranskalainen- tai 

täysranskalainen peili. Materiaali HDF
• umpiosien eristeenä polystyreeni.
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SYDÄNPUU PARVEKEOVIMALLISTO

PINTAKÄSITTELY JA SÄVYT
• peittomaalaus akryyliperustaisella maalilla. 

Päästöluokitus M1
• tehtaan vakio valkoinen NCS S 0502-Y.

LUKITUS JA HELAT
• säädettävät sinkityt tai valkoiseksi maalatut 

murtosuojasaranat 3 kpl / ovilehti
• sisemmässä ovilehdessä pitkäsulkija FIX 891
• ulommassa ovilehdessä lukittava pitkäsulkija  

FIX 896F ja painiketoiminen tuulijarru FIX 150
• pariovessa upotetut reunasalvat toisio-oven  

ylä- ja alaosassa.

KOOT
• Leveys min. 650 mm / max. 990 mm
• Korkeus min. 1790 mm / max. 2390 mm
• Parioven leveys min. 1190 mm / max. 1790 mm
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Parvekeovi A

Parvekeovi C

Parvekeovi B

Parvekeovi D

Parvekeovi AR

Parvekeovi CR

Parvekeovi BR

Parvekeovi DR



STP-paneeli
95 x 15 mm tai 120 x 15 mm

STS-paneeli
95 x 15 mm tai 120 x 15 mm

PANEELIVAIHTOEHDOTPINTAVERHOUS

SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY
Yrittäjäntie 8, 19650 Joutsa, Finland

Puh. 0201 876 880
www.sydanpuu.com

LISÄVARUSTEET
• ulko-oven ulkopinnalla puoli- tai 

täysranskalainen peili
• ulko-oven lasitus läpivärjätyllä 

lasituskitillä

• erikoissävyt, 2-värimaalaus
• pellavaöljymaalaus
• kuultolakkaus vain lasiovissa
• pariovessa pikasalpa toisio-ovessa

• laminoitu turvalasi
• antennilasi, auringonsuojalasit
• oven yläpuolinen ikkuna.

Korsupaneeli
70 x 15 mm

TUTUSTU AITOIHIN 
PUUIKKUNOIHIN JA 

PUUOVIIN
www.sydanpuu.com
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Pintaverhous 1 Pintaverhous 2 Pintaverhous 3

Pintaverhous 2.1 Pintaverhous 3.1
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