
13

VARMA
UO 192

13
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UO 110 UO 110UO 110

VARMA ULKO-OVIMALLIT

UO 111 UO 120 UO 122 UO 125

UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162

UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169

UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X
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Mallia valmistetaan myös 

EI30 palo-ovirakenteella.

Mallia valmistetaan myös 

varasto-ovirakenteella.     

UO 196
AL 169

TERASSILLE 
Pihla Varma ovimallistoon kuuluvat 

lisäksi suurilasiset ovet, jotka soveltu-

vat mm. terasseille  ja kodinhoitohuo-

neeseen. 

PARIOVET JA LEVIKKEET
Myös pariovet ja levikkeelliset ulko- 

ovet sisältyvät Varma-ovimallistoon.

UO 202X UO 204

UO 208 UO 210 UO 208
AL 200

UO 192X
AL 164

UO 202

UO 510
M14

UO 5102
M16

UO 510 UO 567
M16

UO 5672
M14

UO 567

UO 5572
M16

UO 500UO 557UO 557
M12

UO 196 UO 198
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Pihlan tuotteet toimitetaan aina pintakäsiteltyinä. Valkoinen on suosittu, mutta myös muiden värien 

suosio on kasvanut. Ulko-ovenkaan ei aina tarvitse olla valkoinen! Valmistamme ovet ja ikkunat myös 

haluamallasi värillä, kunhan kerrot meille tarkat värikoodit. Ulkopuolen alumiinipinnoille tarjoamme 

neljä vakioväriä.

VÄRIT

Pihla Varma-tuotteiden

Mänty 

Väritön

Pähkinä

TM-1806

Tammi

TM-1802

Valkolakka

TM-1771

Pihlan tuotteet toimitetaan aina pintakäsiteltyinä. Valkoinen on suosittu, mutta myös muiden värien 

suosio on kasvanut. Ulko-ovenkaan ei aina tarvitse olla valkoinen! Valmistamme ovet ja ikkunat myös 

haluamallasi värillä, kunhan kerrot meille tarkat värikoodit. Ulkopuolen alumiinipinnoille tarjoamme 

neljä vakioväriä. 

MAALAUS 
Ikkunoiden ja parvekeovien sisäpuoli ja ulkopuoli 

on maalattu. Maalina käytämme vesiohenteista 

akryylimaalia, jonka pintapäästöluokitus on M1. 

Ympäristöystävällisestä maalista ei tule haitallisia 

päästöjä. Maalattujen pintojen vakioväri on valkoi-

nen NCS S 0502-Y. 

Tummanharmaa

RAL 7024

Harmaa

RR22 (lähin RAL 7045)

Tummanruskea

RR32

Valkoinen

RAL 9010

ALUMIINIPINNAT
Ikkunoiden ja parvekeovien ulkopuolen alumiinipinnat ovat pulverimaalattuja. Neljän vakiovärin lisäksi alumiinipinnat 

voidaan toimittaa anodisoituina. Avattavan ikkunan ulkopuitteen sekä parvekeovien ulkolehdet saa myös kaksivärisinä; 

sisäpuolelle näkyvä pinta voi olla valkoinen, kun taas ulkopuoli voi olla karmin ulkoverhouksen värinen. 

Valkoinen

NCS S 0502-Y

KUULTOKÄSITTELY
Ikkunoiden ja puu-alumiiniparvekeovien puuosat voidaan myös kuultokäsitellä. Kuullotus tehdään vesiohenteisilla kuul-

toväreillä. Vakiokuultovärit ovat väritön ja pähkinä. Saatavilla ovat myös tammi ja valkolakka.

HUOM!
Lopullinen väri on 
aina syytä tarkistaa 
värikartasta, sillä 
painoteknisistä syistä 
esitteessä saattaa 
esiintyä sävyeroja.
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VARMA
IKKUNAT 

 + UO 122
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Valkoinen

NCS S 0502-Y

Vaaleanharmaa

NCS S 2500-N

Beige

NCS S 4010-Y30R

Siniharmaa

NCS S 6010-R90B

Tuvanpunainen

NCS S 4050-Y90R

Harmaa

RR22

Tummanharmaa

RR23

Tummanruskea

RR32

ULKO-OVIEN 
VÄRIT
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Cotswold Stippolyte Flemish Satiini

Lasivalinnalla voi vaikuttaa huomatta-

vasti sekä tuotteen ulkonäköön että 

käyttömukavuuteen. Toiset haluavat 

lasilta enemmän näkösuojaa, kun taas 

toiset haluavat nähdä selkeästi lasin 

läpi. Jos ulkonäkö merkitsee eniten, 

lasivalinta tehdään sen mukaan. Ikku-

noiden lasivalintaa ohjaa ensisijaisesti 

energiatehokkuus. Varma-tuotteisiin on 

saatavilla useita lasivaihtoehtoja.

COTSWOLD
Cotswold-lasi antaa erinomaisen näkösuojan, 

mutta päästää silti runsaasti valoa läpi. 

STIPPOLYTE
Stippolyte-lasi antaa hyvän näkösuojan, mutta 

päästää silti runsaasti valoa läpi.

FLEMISH 
Flemish on kirkas koristelasi, jossa on rauhal-

linen kuvio. Lasi antaa jonkun verran näkö-

suojaa.

SATIINI
Satiinilasi antaa erittäin hyvän näkösuojan. 

Lasia voidaan kutsua myös etsatuksi lasiksi, 

happolasiksi tai maitolasiksi.  

LASIVALINNAT 

Pihla Varma-tuotteiden

LASI TARPEEN MUKAAN
Lasivahvuudet mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan. Kirkkaan vakiolasituksen 

lisäksi valittavana on mm. karkaistuja, auringonsuoja-, turva- ja meluntorjuntalaseja sekä kuvioi-

tuja tai värillisiä laseja. Pihla Varma-tuotteisiin on suunniteltu järkevät ja monet tarpeet kattavat 

lasitusratkaisut. 
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Varma-tuotteisiin on saatavilla runsas 

valikoima lisävarusteita, jotka voidaan 

asentaa jo tehtaalla paikoilleen. Taval-

lisimpia ikkunoiden lisävarusteita ovat 

sälekaihtimet, hyönteispuitteet , koris-

teristikot ja ilmanvaihtoventtiilit. Ovien 

lisävarusteita ovat mm. painikkeet, 

avainpesä, potkupelti ja soittokello.

LISÄVARUSTEET 

Pihla Varma-tuotteiden

ULKO-OVEN PAINIKKEET

TUULETTAMINEN 
Tuuletusta varten ikkuna voidaan varustaa 

tuuletusikkunaheloituksella, jolloin ikkunan tai 

tuuletusluukun avaaminen ja sulkeminen käy 

helposti ja turvallisesti yhdestä painikkeesta. 

HYÖNTEISPUITTEET
Tuuletusikkunaan on saatavilla irroitettava 

hyönteispuite, joka on helppo ottaa ikkunasta 

pois talven ajaksi.

SÄLEKAIHTIMET
Sälekaihtimet on vaivattominta hankkia ikku-

na- ja ovitoimituksen yhteydessä, jolloin ne 

asennetaan Kiinteää ikkunaa lukuunottamatta 

paikoilleen jo tehtaalla. Vakioväri on valkoi-

nen. Sen lisäksi on useita värivaihtoehtoja.  

Perusmallin ohella saatavilla on integroitu 

malli, jossa kaihtimen säleitä voi käännellä 

helposti säätönupista. 

KORISTERISTIKOT
Irroitettavilla kehäristikoilla voidaan korostaa 

avattavien ikkunoiden ulkonäköä ja talon 

ilmettä. Kehäristikoiden leveydet ovat 25, 60 

ja 90 mm. Varma-ikkunaan on saatavilla myös 

kiinteät ristikot ulkopuitteen lasiin. Varma Kiin-

teään ikkunaan ja Varma Patio terassioveen 

voi valita 24 mm irtoristikot, joita valmistetaan 

vain vaaka- ja pystyristikoina.

VENTTIILIT
Venttiilien avulla voidaan korvausilmaa tuoda 

hallitusti sisään ja turvata näin riittävä raitisil-

man saanti huonetiloihin. Valittavissa tuloil-

maikkuna- ja korvausilmaventtiilit, joihin saata-

villa äänenvaimennus ja allergiasuodatus.

PAINIKKEET
Tuuletusikkunaheloitukseen sisältyy aina 

painike, joka on ikkunan tyylin mukaan joko 

suora tai ovaali. Pitkäsulkijalla varustetuissa 

parvekeovissa on myös aina painike. 

Ulko-ovien painikevalikoimasta löytyy malleja 

sekä perinteisen että modernin tyylin ystäville. 

Painikkeita on saatavilla messinkisinä, satiini-

kromattuina, sekä ruostumattomana teräkse-

nä mallista riippuen. Kaikissa painikkeissa on 

asennusta helpottava pikakiinnityskara. 

Integroitu sälekaihdin

Parvekeovien pitkäsul-

kijan painike

Ovaali 

painike

Suora 

painike


