LAMETEK EASY
OVI, JOSSA HINTA JA
LAATU KOHTAAVAT!

PALVELEMME NOSTOOVI ASIOISSA KOKO
SUOMEN LAAJUISESTI. VALIKOIMAAMME
KUULUVAT VAKIOSEKÄ ERIKOISMITTAISET NOSTO-OVET,
SEKÄ NIIDEN LISÄVARUSTEET MM.
NOSTOMOOTTORIT.
Valtakunnallisen kuljetusverkostomme ansiosta saat nosto-ovesi
tarvittaessa vaikka kotiovelle
toimitettuna.

Uretaanieristetty!

U-arvo alle
~ 1,0 w/m2k.

Laajan vakiokoko valikoimamme
lisäksi valmistamme ovia myös
asiakkaiden toivomilla mitoilla.
Kysy tästä palvelusta tarkemmin
asiakaspalvelustamme!
Ota rohkeasti yhteyttä
asiakaspalveluumme jo tänään!
Joko soittamalla tai lähettämälle
meille vaikka s-postia. Laitetaan
yhdessä oviasiat kuntoon!

oo Jämäkkä

teräskiskorakenne!

oo Valtakunnallinen
toimija!

oo Kotiovellesi

toimitettuna!

LUXUSTA ARKEESI!
Voit varustaa ovesi esim.

AVAUS AUTOMATIIKALLA
Voit avata oven käsin koskematta,
kaukosäätimen avulla autosta,
ulkoa tai sisältä.
Saman kaukosäätimen taakse voidaan
ohjelmoida jopa kolmea ovea!

KOODILUKOLLA

IKKUNALAMELLILLA

Koodiavaimella voi avata ja sulkea
nosto-oven ilman kauko-ohjainta.
Asennetaan yleensä autotallin oven
läheisyyteen. Säästyt kaukosäätimen
etsimiseltä. Jopa lapset osaavat
turvallisesti avata ja sulkea oven
koodiavaimen avulla.

Yleisimpiin ovikokoihimme on saatavissa
myös ikkunallinen lamellivaihtoehto!
Se antaa valoa talliisi ja näyttävyyttä
tallisi julkisivulle.

LAMETEK NOSTO-OVEN OMINAISUUDET
Lametek nosto-ovi on erinomainen valinta lämpöeristettyyn talliin ja halleihin. Nostoovilla on CE-hyväksyntä ja ne täyttävät EU:n standardin EN13241-1:2003 korkeat turvallisuusvaatimukset. Nosto-ovi koostuu sormisuojatuista lamelleista, joissa eristeenä on
käytetty ympäristöystävällistä, freonivapaata suulakepuristettua uretaanivaahtoa.
Ovi täyttää myös uudiskohteisiin asetetut uudet tiiviysvaatimukset ja lämmön eristyskyvyn ollessa U-arvoltaan alle ~ 1,0 w/m2k.
Käytämme pintamateriaalina Lametek nosto-ovissa korkealaatuista polttomaalattua
teräspeltiä sekä sisä- ja ulkopinnoissa. Lametek nosto-ovi kestää puhallusuretaanitäytteensä ansiosta paremmin iskuja/kolhuja, kuin pelkällä styrox-levyllä eristetyt nosto-ovet.
Ovea on kevyt ja vaivaton käyttää ja oven vastus on säädettävissä helposti oven jousimekanismin avulla. Lametek nosto-ovi on järkivalinta, oli sitten kyseessä uudis- tai remonttikohde. Lametek, nosto-ovi, jossa hinta ja laatu kohtaavat!

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ OVIASIOISSA
SÄHKÖPOSTILLA TAI SOITTAMALLA
ASIAKASPALVELUUMME, JOKA ON
AVOINNA ARKISIN 8-17.
Puh. 044 773 0002
Puh. 044 773 0003
info@lametek.fi
www.lametek.fi

Soita!

044 773 0002

Soita!

044 773 0003

TIESITHÄN,

että oven voit tilata
asennuskohteeseen
toimitettuna asuit sitten
missä päin Suomea
tahansa!

Klikkaa koodia ja
tutustu
www.lametek.fi
Sivuilta löydät
tarkemmat tiedot ja
asennusohjeet.

