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Lämpöovet
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Arjen luksusta
Lammin Ovet tarjoavat monipuolisen valikoi-
man juuri Sinun kotiasi varten.

Lammin ovien rakenne on suunniteltu ja 
teknisesti toteutettu kestämään niin arjessa 
kuin juhlassakin vuosien ajan – helppohoitoi-
sina ja luotettavina.

Ovet sopivat sekä uudisrakentamiseen että 
peruskorjaukseen. Peruskorjaajia palvelem-
me joustavalla mitoituksella – ovet valmiste-
taan karmimittojen mukaan 10 mm:n jaolla, 
jolloin löydät aina sopivan kokoisen oven 
mallistostamme.

Kun tarvitset mitoitus- tai asennuspalvelua, 
niin otathan yhteyttä.

TERVETULOA  
LAMMIN OVIEN ASIAKKAAKSI!

Lammin lämpöovien vakiomallisto

Toteutamme ovet myös suunnitelmiesi mukaan. 
Suunnitellaan yhdessä oviesi väri, kuviointi, aukotus ja 
helotus.
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Lämpöovet
Ovien m

ittasuhteet voivat asiakasm
itoituksesta johtuen poiketa esitekuvista.
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Terassinovet

Valoa ja maisemaa olohuoneeseen!

Lammin terassi- ja parvekeovivalikoimassa 
on vaihtoehtoja ja muuntelun mahdollisuus. 
Voit määritellä lasiaukon korkeuden, lasien 
mallin ja lukumäärän, värit ja heloituksen 
itsellesi sopivien käyttötarkoitusten mukaan. 
Ideoi ja unelmoi – me olemme mukanasi 
toteuttamassa!

Levikkeet ja pariovet
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Sisääntulo on asuntosi käyntikortti 

Ovimalleista voidaan muodostaa symmetrisiä tai epäsymmetrisiä pariovia, joita valmistetaan 
asiakas- tai vakiomittojen mukaisesti.

Valikoimasta löytyy valmiita levikemalleja ulko-ovien viereen – levikkeet voivat olla avautuvia tai 
kiinteitä.

EPO-A ELE-PO1 EPO-A kokolasiovi

EPO 6-R EPO-A pariovi

401 pariovi 407+LE-5L LE-1LK LE-1LM LE-U LE-UU2



Helat, varusteet ja värit

Pintahelat asennettuina 

Lammin Ovet tarjoaa hyvän 
valikoiman tyylikkäitä ja tuke-
via pintaheloja oviinsa. Asen-
namme aina valitut pintahelat 
paikalleen, jos ne on haluttu 
toimituksen mukaan.

Meiltä saat myös avainpesät 
ja lukituksen valmiina – talosi 
ovet sarjoitettuna samalle avaimelle. Jos sinulla on tarve uusia vain yksi ovi – 
toimitamme tilauksestasi oven, joka on sarjoitettu omalle avaimellesi.
Lammin Ovet palvelee sinua – samalla säästät aikaa ja rahaa.

Lukkorungot, pitkäsulkijat, varusteet

• Käyntioven lukkorungot: ABLOY LC102 jne. valitaan oven  
käyttötarkoituksen mukaan.

• Turvalukkorungot: ABLOY 4181, BODA 428.

• Pitkäsulkijat; FIX S1107, FIX S3105 lukittava, aukipitolaitteella.
• Monitoimisulkija FIX S4117, aukipitolaitteella.

Avainpesät

• Käyntioveen ABLOY CY001 Classic, Sento, Exec –avaimella valinnan mu-
kaan, myös pitkä/monitoimisulkijoille.

• Turvalukkojen avainpesät ABLOY CY060 tai valinnan mukaan.

Varusteet
• Potkupellit, ovisilmät, kirjeluukut, sälekaihtimet ja muut varusteet valintasi 

mukaan.

Lasielementit

Kaikki ovien lasit ovat 3k-lasi-
elementtejä. Lämpöovien la-
seissa keskimmäinen lasi va-
kiona Stippolyte-koristelasilla. 
Terassin- ja parvekeovissa kir-
kas lasitus.

Tilauksesta sävylaseja, aurin-
gonsuojalaseja ja erilaisia ko-
ristelaseja. Turvalasitus asiak-
kaan tilauksen mukaan joko 
karkaistusta lasista, 6 mm:n 
tasolasista tai laminoidusta la-
sista (toimitus vakiona ilman 
turvalasia).

Painoteknisistä syistä johtuen värit voivat poiketa todellisista väreistä!

Kirkas. Stippolyte.
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Rakenne

Asennuspalvelu

Ovien ja ikkunoiden asennus vaatii riittävän ammattitaidon 
sekä oikeat välineet. Meiltä löytyvät nämä molemmat.

Lammin Ikkunaykköset on yrittäjäpohjainen myyntiverkosto, 
joka palvelee sinua paikallisesti ja hoitaa ovi- ja ikkunaprojek-
tisi alusta loppuun saakka.

Kysy rohkeasti niin autamme mielellämme. 

Paikallisen Ikkunaykköset-edustajan yhteystiedot löydät si-
vuiltamme www.lammin.fi/asiakaspalvelumme.

Lämpörakenteinen ovi

Lämpörakenteisen oven runko on valmistettu kahdesta 
vääntymättömäksi sormijatketusta lamellista, joilla saadaan 
riittävän suuri liitospinta oven rungon ja alumiinijäykistettyjen 
HDF-pintalevyjen väliin. 

Hyvän EPS-lämmöneristyksen ja 70 mm vahvan rungon an-
siosta Lammin Ovet täyttävät rakennusmääräysten lämmön-
eristysvaatimukset ja ovat erityisen tukevia. 

Ovet valmistetaan asiakastilauksen pohjalta, jolla taataan, 
että oven rakenne ja materiaalit ovat aina ajan tasalla.

Kehärakenteinen ovi

Lammin Ovien alumiinipintainen EPO-A parveke- ja terassi-
novi käy luontevasti alumiiniulkopintaisen ikkunan viereen.

Vankan 80 mm kehärakenteisen oven saa kokolasisena, 
umpiovena tai vaikka 4-lasiaukkoisena ovena. Tuulettuvan 
alumiiniverhouksen ansiosta tukeva runko kestää mainiosti 
vaihtelevia sääoloja ja vuodenaikojen vaihtelua.

Tukevan rungon ja erikoisvalmisteisen vastaraudan ansiosta 
Lammin kehärakenteisiin oviin on saatavissa myös Abloy-
käyttölukkorungot sekä muut niitä vastaavat turvalukkorun-
got. Pitkäsulkijat ja monitoimisulkija ovat luonnollisesti valikoi-
massa mukana.

Ovea valmistetaan myös puu/paneelipintaisena EPO-ovena. 
Tukevan rungon ansiosta ovi pysyy  suorana ja kahden tiivis-
teen ansiosta soveltuu mainiosti asunnon oveksi. Kun vapaa-
ajan asunnon ovia muutetaan lämpöäpitäviksi, on Lammin 
EPO-ovi oikea valinta.
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Ovimitoitus

• Ovien mitoituksessa käytetään RT-kor-
tiston mukaista modulimitoitusta, esi-
merkiksi 10M x 21M tai asiakaslähtöistä 
mitoitusta.

• Asiakaslähtöisessä mitoituksessa 
karmin leveys ja korkeus ovat n. 20 mm 
aukon mittoja kapeammat ja täysille 10 
mm:ille pyöristettyinä. Karmisyvyydet ovat 
vakioita; lämpöovilla 121, 135, 165 ja 190 
mm ja alumiiniverhotuilla ovilla 131, 145, 
175 ja 200 mm.

• Parveke- ja terassinovissa oven lasi-
aukon ja viereisen ikkunan lasiaukkojen alareunat mitoitetaan samalle tasolle (kts. viereinen 
kuva).

• Kun ovet mitoitetaan asiakaslähtöisesti, ei tarvitse tehdä kalliita runkomuutoksia tai muut-
taa aukkojen kokoja. Oikea mitoitus mahdollistaa oven ja aukon välin hyvän ja luotettavan 
tiivistyksen.

Asennusohjeet ja takuuehdot löydät nettisivuiltamme www.lammin.fi.
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TOIMI NÄIN

1. Mittaa oviaukon leveys ja korkeus

2. Vähennä leveydestä ja korkeudesta 20 mm ja 
pyöristä saatu mitta lähimpään tasa 10 mm:iin 
= uuden oven karmin leveys ja korkeus.

3. Valitse sopiva karmisyvyys.

4. Valitse ovityyppi sekä värit.

5. Mittaa parveke/terassinovissa lasiaukon kor-
keus viereisen ikkunan karmin päältä valoau-
kon alareunaan tai ilmoita haluamasi mitta.

6. Selvitä tarvitsetko turvalasin. 

7. Valitse lukkotyyppi. Pääoveen suosittelemme 
LC102 tai muuta käyntilukkorunkoa. Parveke-/
terassinovissa vaihtoehtona on pitkä- tai moni-
toimisulkija käyntilukkorunkojen lisäksi.

8. Valitse pintahelat ja avainpesätyyppi.

9. Tee tilaus Lammin Ikkunat ja Ovet -myyjällesi.
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