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TEOLLISUUSOVET
2016

LAADUKAS TUOTE, TYYTYV ÄINEN ASIAKAS.

LAATU

Suomen ankariin oloihin suunniteltu 
tuote on energiatehokas, pitkäikäinen 
ja varmatoiminen.

MUKAUTUVUUS

Joustavien nostotaparatkaisujen 
ansiosta tuote mukautuu tilaan 
hankalissakin kohteissa.

RÄÄTÄLÖITÄVYYS

Mittatilaustyönä valmistetun oven 
visuaalisuus ja varustelu täysin 
räätälöitävissä.
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Teollisuusovet
Teollisuusympäristö asettaa laatuvaatimukset teollisuusovien osalta korkealle. 
Laadukas teollisuusovi on varmatoiminen ja pitkäikäinen kovasta käytöstä huolimatta. 
Kymmenien vuosien tuotekehityksestä, laadukkaista materiaaleista ja insinööriosaami-
sesta syntyy vaatimukset täyttävä teollisuusovi ammattikäyttöön.

Valikoimamme tarjoaa monipuoliset ratkaisut maatalouden ja pienyritysten tar-
peista teollisuuskäyttöön. Mittatilaustyönä valmistettavat nosto-ovet mukautuvat tilaan 
joustavien nostotaparatkaisujen ansiosta. Räätälöitävän teollisuusoven sekä kattavan 
lisä- ja turvavarustelun myötä  kokonaisuus vastaa tarpeitasi mahdollisimman hyvin.

Kohteen suunnittelun lähtökohtana asiakkaan tarpeet. Ilmaisen mitoituskäyn-
nin yhteydessä käymme asiakkaan kanssa läpi kohteen vaatimukset tuotteelle, kartoi-
tamme mahdolliset ongelmakohdat ja löydämme toimivan ratkaisun;
Lähtökohtana asiakkaan tarpeet, päämääränä paras mahdollinen lopputulos.

ISO 9001 laatujärjestelmä ja CE-sertifioidut tuotteet.
Ovilamellien takuu 10v ja kulutusosat 5v.
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TLP  Lämpöeristetty nosto-ovi

Mittatilaustyönä valmistettu mukautuva nosto-ovi soveltuu hyvin 
teollisuus- ja maatalouskäyttöön. Vääntöjousilla varustettu  
teollisuusovi on kevyt- ja helppokäyttöinen sekä täysin   
automatisoitavissa. Kattava lisä- ja turvavarustelu.

VAKIOLAMELLIT SAATAVILLA MYÖS

VAKIOVÄRIT
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TLP-FV  Lasitettu nosto-ovi

Lasitettu nosto-ovi on suunniteltu valoa ja avaruutta kaipaaviin 
liike- ja toimitiloihin. Ikkunalamellit on valmistettu anodisoidusta 
alumiiniprofiilista ja lasitettu kaksinkertaisilla akryyli-ikkunoilla. 
Täys-ja osalasitetut ovet valmistetaan mittatilaustyönä.

LASITUSVAIHTOEHDOT

Turvalasi Läpinäkyvä
naarmuutumaton

Matta

Läpinäkyvä
akryyli

Värjätty Polykarbonaatti

TERMOPROFIILI

Lasitettu ovi saatavilla myös
termo-mallina.
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TLT  Perforoitu alumiininosto-ovi

Malli on suunniteltu suurta ilmanvaihtoa vaativiin tiloihin.  
 Alumiinirunko perforoidulla ja pintakäsitellyllä teräslevyllä takaa 
lamellien kevyen ja vahvan rakenteen sekä riittävän 
ilmanvaihdon. Valmistetaan mittatilaustyönä.
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Termo  Nosto-ovi kylmä- ja lämmintiloihin

Suunniteltu erityisen hyvää eristystä vaativiin kylmä- ja 
lämmin tiloihin. Ulko- ja sisäpinnan välisen lämpösulun, laaduk-
kaan 80mm polyuretaanieristyksen ja hyvän tiiveyden ansiosta 
kokonaisuus saavuttaa erittäin hyvän lämpöarvon.

Mallissa kaksinkertainen alatiivistys

Termo-mallin ikkunoissa nelinkertainen lasitus

PU 
eristetty
80mm

1. Teräspelti
2. Sinkitys
3. Pohjamaali
4. Pinnoite
5. Väri

Vakiopaneeli

Vakiopinta

Rappaus

Vakioväri

Saatavissa myös
RAL-värikartan
väreissä.

Vaakaura

RAL 9016
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Nostotapavaihtoehdot

LHR-FM

STD-RM

LHR-RM

HL HL MM

Vakionosto Vakionosto

Matalanosto Matalanosto

Korkeanosto Korkeanosto

LHR-FM

Kiskomalli valitaan kohteen rajoitteiden mukaan hyödyntäen vapaa tila mahdolli-
simman tehokkaasti. Kiskot ja kiinnikkeet ovat galvanoitua terästä, saatavilla myös 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.
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VL VL2 VL1 MMPystynosto Pystynosto Pystynosto

TLP STD      ViistonostoTLP LHR FM      Viistonosto

Vääntöjouset mitoitetaan tehtaalla kiskomallin ja ovikoon mukaan.
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Käyntiovi  Integroitu lisäsisäänkäynti

Nosto-oveen integroidulla käyntiovella luot helposti lisäkulkureitin.  Ratkaisu 
parantaa nosto-oven käytännöllisyyttä entisestään pienentäen samalla sen 
avauksista koituvia lämpöhäviöitä. Käyntioven sijainti, kynnysmalli, 
lukitusjärjestelmä, avautumissuunta sekä kätisyys valittavissa.

KYNNYSVAIHTOEHDOT

LUKITUSVAIHTOEHDOT

1 - Vakiokynnys

2 - Matalakynnys

Abloy

Vakio

Vakioväri: hopea
Musta ja valkoinen saatavilla erikseen.

1 2
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Ikkunat  Valoa ja designratkaisuja

Ikkunoiden kehysten väri ja lasivaihtoehto valittavissa. Täyslasitettu lamelli 
saatavana teollisuusoviimme myös yksittäisenä.

Neliskulmainen ikkuna
Musta muovikehys
Akryylinen tuplalasitus
Koko: 640 x 336mm

Ovaali ikkuna
Musta muovikehys
Akryylinen tuplalasitus
Koko: 670 x 345mm

Neliskulmainen ikkuna
Musta muovikehys
Akryylinen tuplalasitus
Koko: 488 x 322mm

Pyöreä ikkuna
Musta muovikehys
Akryylinen tuplalasitus
Halkaisija: 330mm

Koristeellinen pyöreä ikkuna
Kehys ruostumatonta terästä
Turvalasi
Halkaisija: 315mm; 235mm; 
155mm;

Koristeellinen neliskulmainen 
ikkuna
Kehys ruostumatonta terästä
Tuplaturvalasi
Koko: 315mm x 315mm; 235mm x 
235mm; 155mm x 155mm

Koristeellinen neliskulmainen 
ikkuna
Kehys ruostumatonta terästä
Tuplaturvalasi
Koko: 805 x 155mm

Koristeellinen pyöreä ikkuna
Kehys ruostumatonta terästä
RAL-värikartan väreissä
Turvalasi
Koko: 315mm; 235mm; 155mm
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Automatiikka  Nykyaikaisen ovivarustelun kulmakivi

Automatisointi on helppo ja kustannustehokas tapa lisätä nosto-oven 
käytännöllisyyttä vaativassa teollisuusympäristössä. Ovikoneistolla varustettu 
nosto-ovi avautuu ohjauskeskuksesta tai kauko-ohjainmella. Oikein varus- 
teltuna kokonaisuus on luotettava ja turvallinen käyttää.

AUTOMATISOIDUN OVEN TURVALAITTEET

Force-ovikoneisto OhjauskeskusAkselimoottori

Ulkopuolinen vapautin - Vapauttaa automatisoidun oven käsikäytölle

Voimatunnistin - Automatiikka on varustettu voimasensorilla. Turvarajat säädettävissä. 

Painesensori - Alatiivisteeseen asennettava sensori tunnistaa paineenvaihtelut.

Peilivalokenno - Optinen sensori tunnistaa esteet oviaukossa ovea käytettäessä.

Magneettikytkin - Estää käyntiovellisen nosto-oven käytön käyntioven ollessa auki.
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Lisäominaisuudet

Oikein varusteltu teollisuusovi vastaa tarpeitasi mahdollisimman hyvin ja on 
turvallinen käyttää. Käyntioven, automatiikan ja ikkunoiden lisäksi nosto- 
oviemme lisävarusteluun kuuluvat lukitusratkaisut, taljanostimet,  
ilmanvaihtoventtiilit ja turvavarustelu.

LUKITUS

Käsikäyttöinen nosto-ovi toimitetaan vakiona kahvallisella lukituksella. Saatavilla myös Abloy-luki-
tusjärjestelmät sarjoitettuna avaimellesi.

MUUT LISÄVARUSTEET

Säädettävät ilmanvaihtoventtiilit 
RAL-kartan väreissä.

Taljanostimella varustettua ovea on 
helppo ja kevyt käyttää.

Turkkipeltikynnys saatavilla 
myös teollisuusoviin.

TEOLLISUUSOVEN TURVALAITTEET

Jousen katkeamissuoja estää riskitilanteet
jousen katketessa.

Vaijerin katkeamissuoja estää riskitilanteet
vaijerin katketessa.
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JK-Ovet - Laadukas tuote, tyytyväinen asiakas

LAADUKAS TUOTE, TYYTYVÄINEN ASIAKAS

Valikoimamme rakentuu visiomme pohjalta harkitusti valituista tuotteista. Korkea-
tasoiset tuotteet ja ammattitaitoiset työntekijät johtavat kokonaisvaltaisesti parem-
paan asiakaskokemukseen.

OSANA SUOMALAISTA KATUKUVAA

JK-Ovet on uuden sukupolven kasvuyritys. Toimintamme perusarvoja ovat innova-
tiivisuus, tinkimättömyys, sekä halu jatkuvasti kehittää ja vahvistaa toimintaamme. 
Haluamme integroida JK-Ovet osaksi suomalaista katukuvaa

ASIAKASKESKEISYYS, LAATU JA REHELLISYYS

Tarjoamme kokonaisuuden johon kuuluu laadukas tuote, ammattitaitoinen ja 
oikeasti asiakaslähtöinen palvelu. Lähtökohtana asiakkaan tarpeet, päämääränä 
paras mahdollinen lopputulos.

INTERNET
www.jkovet.fi

FACEBOOK
facebook.com/jkovet

OSOITE
Pärehöyläntie 8
46900, Kouvola

Y-TUNNUS
2478276-4

SÄHKÖPOSTI
info@jkovet.fi

PUHELIN
050 305 8784

LAADUKAS TUOTE, TYYTY VÄINEN ASIAKAS.


