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Perheyritys Kouvolasta
Olemme rakennusalalla toimiva kasvava suomalainen perheyritys. Tukikohtamme 
sijaitsee Kymijoen varrella Kouvolassa ja toimimme pääsääntöisesti Kymenlaakson 
alueella kattaen kuitenkin myös Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen ja Pääkau-
punkiseudun.

Laadukas tuote, Tyytyväinen asiakas.
Valikoimamme rakentuu visiomme pohjalta harkitusti valituista tuotteista. Korkeatasoiset tuotteet ja 
ammattitaitoiset työntekijät johtavat kokonaisvaltaisesti parempaan asiakaskokemukseen.

Osaksi suomalaista katukuvaa
JK-Ovet on uuden sukupolven kasvuyritys. Toimintamme pohjana ovat innovatiivisuus, tinkimät-
tömyys, 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 asiakaslähtöi- 
nen palvelu. Lähtökohtana asiakkaan tarpeet, päämääränä paras mahdollinen lopputulos.
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Nosto-ovi on autotallin ovien osalta teknisesti viimeisin-
tä huutoa. Se on energiatehokas, kevytkäyttöinen sekä 
täysin automatisoitavissa. Se ei vie avautuessaan tilaa 
oven edestä, eikä yläasennossa oviaukon yläosasta.

Autotallin 
nosto-ovet

Nosto-ovi on tätä päivää
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Autotallin ovet saat meiltä mittatilaustyönä juuri sellaisena ja juuri 
niillä lisävarusteilla, joita tarpeesi vaatii. Autamme sinua raken-
tamaan autotallin oven sinun ehdoillasi pala palalta, makusi ja 
tarpeidesi mukaan, visiostasi toteutukseen. Energiatehokkaat ovet 
soveltuvat hyvin Suomen ankariin oloihin.

Nosto-ovi päivittää tallisi nykyaikaan
Autotallin ovien uusiminen on helppo ja nopea keino parantaa autotallisi 
energiatehokkuutta ja nostaa samalla kotisi arvoa. Laadukas autotallin ovi 
säästää siis lämmityskuluissa, avautuu tarvittaessa nappia painamalla sekä 
päivittää tallisi visuaalisesti nykyaikaan.
 

Vanhoissa pariovissa runko on valmistettu perinteisesti puusta ja eristeenä 
käytetään villaa. Pariovien ongelmana onkin ollut lämmön vuotaminen  
huonon tiiveyden sekä heikon eristyksen takia. Pariovien tilalle asennetulla 
nosto-ovella saadaan myös usein lisää sivutilaa (10-20cm) ja kippiovien osalta 
myös ylätilaa, jolloin esimerkiksi auto on helpompi ajaa talliin. Nosto-ovi ei vie 
tilaa myöskään avattaessa oven etuosasta.

Miksi autotallinoven uusiminen kannattaa?

Markkinoiden laajin valikoima lamellimalleja sekä kattava lisävarustelu tar-
peidesi mukaan. Tutustu valikoimaamme ja valitse juuri sinun kotiisi sopiva 
autotallin ovi.

Nosto-ovi

Autotallinoveksi

Säästät lämmityskustannuksissa

Automatisoituna nosto-ovi avautuu helposti nappia painamalla

Uusi nosto-ovi virkistää julkisivusi ilmettä

Sisäpintaan asennettu nosto-ovi voi lisätä aukon leveyttä jopa 
25cm
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Mittatilaustyönä makusi mukaan
Nosto-ovi valmistetaan tehtaalla mittatilaustyönä aina 3500x2500 mm kokoon asti 
oviaukkoon sopivaksi. Kohteen rajoitteiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity 
JK-40 nosto-ovi soveltuu hyvin niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. 

Energiatehokas
Nosto-ovissa käytetään rakennusalan tehokkainta eristettä; polyuretaania. Oven 40 
milliä paksu eristys vastaa noin 100mm pari- ja kippiovissa perinteisesti käytettävää 
mineraalivillaeristystä. Ovi on kauttaaltaan eristetty kumitiivistein. 

Hyvän tiiveyden ja tehokkaan 40 milliä paksun eristyksen  
ansiosta malli soveltuu hyvin Suomen ankariin oloihin niin lämpimän kuin puo-
lilämpimänkin tallin oveksi.

Visuaalisesti moderni JK-40 päivittää autotallisi nykyaikaan. Se avautuu 
kevyesti käsin tai kauko-ohjaimen nappia  
painamalla. 

Autotallin nosto-ovi

JK-40

Vaatii vain vähän sivu- ja ylätilaa (80mm/90mm)

Kevyt- ja helppokäyttöinen sekä täysin automatisoitavissa

Pitkät takuuajat; Lamellit 10v ja kulutusosat 5v

ISO 9001 laatujärjestelmä ja CE-sertifioidut tuotteet

Valmistetaan mittatilaustyönä 3500x2500 mm kokoon asti 

Oven erinomaisen rakenteen ansiosta Kokonaisuus saavuttaa jopa U- 
arvon 1,0 [W/m2K]. Lamellin U-arvo 0,5 [W/m2K]
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Tekniset tiedot

JK-40
Kompaktien vetojousien sijainti määritetään kohteen  
rajoitteiden mukaan, mikä mahdollistaa hanka-lampienkin 
kohteiden toteutuksen. Matalanostona ylätilan tarve vain 
90mm käsikäyttöisenä ja 130mm ovenavaajalla.

1

2

3

4

5

6

7

Markkinoiden järeimmät kiskot ovat 
tukevat, kestävät ja täyttä terästä, ei 
muoviosia.

1

Vetojousikeventeistä ovea on kevyt käyttää. 
Neljän jousen järjestelmä turvaa oven käytön 
myös yhden jousen katketessa.

3

Lamellin muotoilu sekä välitiiviste toi- 
mivat sormisuojana. Ovea on turvallinen 
käyttää.

5

Hyvän tiiveyden ja laadukkaan eristyksen 
ansiosta malli soveltuu erityisen hyvin 
Suomen oloihin.

2

R40-SM

Kuulalaakeroidut ja nylon-pinnoitetut 
rullat tekevät ovesta hiljaisen ja 
pitkäikäisen.

4

Säädettävillä rullarungoilla varustettu ovi 
tiivistyy seinää vasten ja pysyy tukevasti 
kiskoilla.

6

Alatiiviste tiivistää oven tiukasti epäta-
saisillakin pinnoilla ja toimii samalla 
iskunvaimentimena.

7

R40-UM

R40-Mix

R40-TM



Sivu 12 Sivu 13

JK-Ovet  / Autotallin nosto-ovet  Autotallin nosto-ovet / JK-Ovet

Kevyt, kestävä ja turvallinen

Tasapainotettu vääntöjousikeventeinen nosto-ovi on kevyt ja helppo käyttää ja se on 
turvallinen myös lapsiperheiden käytössä. Sähköisellä ovenavaajalla varustettuna ovesi 
avautuu jatkossa helposti seinäpainikkeesta tai kauko-ohjauksella, jolloin esimerkiksi 
autosta ei tarvitse nousta talliin ajettaessa.

Nosto-ovi kaikilla mausteilla

JK-40 mallista poiketen T-malli on varustettu vetojousien sijasta vääntöjousilla. Malli 
valmistetaan tehtaalla mittatilaustyönä oviaukkoon sopivaksi aina 6000x3000 mm 
kokoon asti. Nosto-ovea on saatavana myös integroidulla käyntiovella, jolla luot hel-
posti lisäkulkureitin autotalliisi.

Mallin kaikki osat ovat kehitetty ja testattu vaativimmat teollisuusolo- 
suhteet huomioiden. Usean vuosikymmenen kehityksen tuotteena syntyi 
laadukas kotitalouskäyttöön jalostettu nosto-ovi.

Nosto-ovi

JK-40T

Oven erinomaisen rakenteen ansiosta Kokonaisuus saavuttaa jopa U- 
arvon 1,0 [W/m2K]. Lamellin U-arvo 0,5 [W/m2K]

Valmistetaan mittatilaustyönä 6000x3000 mm ovikokoon asti

JK-40T mallia saatavana nosto-oveen integroidulla käyntiovella
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Tekniset tiedot

JK-40T
Kahden jousen järjestelmä takaa oven pitkän eliniän. Erikoisvahvuisilla 
jousilla jopa 100 000 käyttökerran käyttöikä, mikä vastaa 13 avausta ja 
sulkemista päivässä joka päivä 20 vuoden ajan. Matalanostona (LHR-
RM) ovi vaatii vain vähän sivu- ja ylätilaa (100mm/120mm). 

Erikoisnostotavat: Viistonosto tiloihin joissa vino sisäkatto sekä 
korkeampiin tiloihin tarkoitettu korkeanosto.

1

2

3

4

5

6

7

Markkinoiden järeimmät kiskot ovat 
tukevat, kestävät ja täyttä terästä, ei  
muoviosia.

1

Vääntöjouset mahdollistavat erikoisti-
lauksina jopa 12 metrin ovileveyden.

3

Lamellin muotoilu sekä välitiiviste  
toimivat sormisuojana. Ovea on turval-
linen käyttää.

5

Hyvän tiiveyden ja laadukkaan eristyksen 
ansiosta malli soveltuu erityisen hyvin 
Suomen oloihin.

2

Kuulalaakeroidut ja nylon-pinnoitetut 
rullat tekevät ovesta hiljaisen ja pitkäikäi- 
sen.

4

Säädettävillä rullarungoilla varustettu ovi 
tiivistyy seinää vasten ja pysyy tukevasti 
kiskoilla.

6

Alatiiviste tiivistää oven tiukasti epäta-
saisillakin pinnoilla ja toimii samalla 
iskunvaimentimena.

7

TL-STD

LHR-FM

LHR-RM
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Autotallin ovessa useat yksityiskohdat yhdistyvät osaksi toimivaa 
kokonaisuutta. Tarpeidesi mukaan varustellulla kokonaisuudella 
saavutetaan käytännöllisyyden kannalta paras mahdollinen  
lopputulos

Nosto-ovien 
lisävarustelu

Räätälöi juuri omanlainen kokonaisuutesi
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Ratkaisu parantaa nosto-oven käytännöllisyyttä entisestään pienentäen 
samalla oven käytöstä koituvia lämpöhäviöitä. Koko nosto-ovea ei enää 
tarvitse kulkiessa aina avata

Ominaisuudet

Nosto-oveen integroidulla käyntiovella luot helposti 
lisäkulkureitin talliisi samalla välttäen kalliit muutostyöt, joita 
erillisoven asennus vaatisi.

Lisävaruste

Käyntiovi

Kynnys

Vakiokynnys on korkeudeltaan 120mm, 
matalakynnyksen korkeus 25mm; rat-
kaisu on esimerkiksi erityisen kätevä 
polkupyörällä tai pyörätuolilla  
kuljettaessa. 

Lukitus

 
Käyntioveen asennetaan vakiona luk-
kopesä kahvalla (kolme avainta + 
lisäavaimet tarpeen mukaan). Saatavilla 
myös Abloy-lukitusratkaisut sarjoitettuna 
asiakkaan avaimelle tai nykyaikainen Yale 
Doormanin elektroninen älylukko in- 
tegroidulla koodinäppäimistöllä. Van-
hoista nosto-ovista on myös mahdollista 
siirtää vanhat avainpesät uuteen oveen.

40mm paksu polyuretaanieristys

Kevyt alumiiniprofiili ja kumitiivistys kauttaaltaan

Käyntioven kätisyys sekä sijainti nosto-ovessa valittavissa

Karmien väri lisähinnasta nosto-oven sävyssä

Toimitetaan sulkijalla, lukolla ja kahvalla

Valmistetaan mittatyönä jopa 1200x2350mm kokoon asti

Magneettikytkin estää nosto-oven sähkökäytön käyntio-
ven ollessa auki
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Lisävaruste

Sähköinen  
ovenavaaja
Sähköisellä ovenavaajalla varustettu autotallin ovi on tätä 
päivää. Automatisoitu ovi avautuu helposti nappia painamal-
la, eikä esimerkiksi autosta tarvitse nousta talliin ajettaessa. 
Asentamistamme autotallin nosto-ovipaketeista yli 75%  
varustetaan avaajalla.

ROSSO EVO -sarja
Tyylikäs, viimeistelty, vankkarakenteinen, turvatoiminnoilla ja LED-valais-
tuksella varustettu koneisto on huoleton valinta arjen avuksi myös lap-
siperheiden käyttöön. Avaajat soveltuvat hyvin Suomen ankariin oloihin, 
niin lämpimiin kuin kylmiinkin talleihin. Moottori toimitetaan kahdella 
kauko-ohjaimella.

Lisävarustelu
Voit räätälöidä avaajan käyttöympäristön 
esimerkiksi sijoittamalla langattoman 
koodinäppäimistön oven pieleen tai 
seinäpainikkeen ulko-ovesi yhteyteen. 
Puhelinohjauksella varustettua ovenavaa-
jaa voit etäkäyttää Android-pohjaisella 
puhelinsovelluksella. Monikanavaiset 
seinäpainikkeet toimivat hyvin myös  
huoltoavaimina taloyhtiöissä.

Soveltuu hyvin Suomen ankariin oloihin (-25 — +70ºC) 

Pitkät takuut 5v ja CE-hyväksytyt tuotteet

Hihnavetoinen ovenavaaja on erittäin hiljainen 

Voimantunnistus tunnistaa esteet oviaukossa ovea käytettäessä 

Kolme tehovaihtoehtoa; 600, 1000 ja 1200N, aina 18m2 
ovikokoon asti. 
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Lisävaruste

Ikkunat
Nosto-oven voit varustaa perinteisillä tai koristeellisilla ikkunoilla 
tuoden tilaan samalla valoa sekä luoda juuri haluamasi ulkonäön  
kokonaisuudelle. Valikoimasta niin perinteiset kuin ulkonäköpainotteiset  
design-ratkaisutkin.

Suuren valopinnan omaavat ikkunarivit ovat omiaan tuomaan valoa ja avaruutta talliin, liike- tai  
toimitiloihin. Ikkunarivin alumiinikehyksen saa haluttuun RAL-sävyyn maalattuna. Ikkunarivi on saata-
villa vain JK-40T mallin nosto-oveen!

Perinteisiä ikkunoita löytyy valikoimastamme kolmea eri mallia: Koristeellinen auringonlasku, vakio 
sekä ristikkoikkuna. Vakiona kirkas naarmuuntumaton tupla-akryylilasitus, mutta ikkunat on mah-
dollista tilata myös huurrettuna tai maitolasina. Ikkunoiden koko on  488x322mm, mutta vakioikku-
naa on saatavilla myös koossa 637x334mm.

Teräskehyksiset Design-ikkunat
Kehys ruostumatonta terästä. Kehys voidaan maalata mihin tahansa RAL-kartan sävyyn. Kaikissa 
ikkunoissa vakiona kirkas turvalasi, mutta saatavilla myös maitolasi sekä tummennettu. Ikkunoita on 
kolmea eri mallia: Neliö, ympyrä ja suorakaide. Neliötä ja ympyrä saa kolmessa eri koossa 155, 235 ja 
312 mm halkaisijalla/sivupituudella. Suorakaideikkunan koko on 805 x 155 mm.

Perinteiset ikkunat
Fullview -ikkunat
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Modernien designien monimuotoisuus, värien kirjo ja yksityiskohdat. 
Yhdistä maltillisesti alueen yleiseen arkkitehtuuriin tai luo maamerk-
ki naapurustoosi. Markkinoiden monipuolisimmasta valikoimasta 
lamellimallit makuun kuin makuun.

Lamellimallit
Kaikkea klassikoista nykyaikaan
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Rauhallisen moderni

Pintaratkaisut ja värit

Puunsyy

Puujäljitelmä pinnat

Rappaus Sileä

Leveä vaakaura
Yksinkertainen vaakaurajako tekee kokonaisuudesta modernin. 
Malli on erittäin suosittu ympäri Eurooppaa ja se soveltuu 
hyvin niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. Urajako 25cm.

Leveää vaakauraa sileänä on saatavana myös 
puujäljitelmänäpinnoilla. Mallin pinta jäljittelee 
luonnollisia jalopuita tammen sävyistä mahonkiin.

RAL 8017 RAL 9016 RAL 9016RAL 9016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 6009

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin tahansa 
RAL-värikartan sävyyn tai toimittamalla tehtaalle halutun värin 
RGB-arvot.
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Yhtä rakennuksen kanssa

Pintaratkaisut ja värit

Puunsyy

Rappaus

Kapea 
vaakaura
Vaakaurakuvionti antaa ovelle klassisen ilmeen. 
Yksinkertainen panelointia jäljittelevä kuviointi on 
yhtä rakennuksen kanssa. Urajako 12cm.

RAL 8017

RAL 8017

RAL 9016

RAL 9016

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin 
tahansa RAL-värikartan sävyyn tai toimittamalla 
tehtaalle halutun värin RGB-arvot.
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Yksinkertaisen kaunis

Yhtenäinen
Yhtenäinen kuvioimaton lamelli antaa ovelle modernin ja 
jämerän ulkomuodon. Sileä pinta soveltuu erityisen hyvin ikkuna- 
ja designratkaisujen rungoksi. 

Pintaratkaisut ja värit

Puunsyy Rappaus Sileä

Sileäpintaisen lamellin erikoisvärit

RAL 9006

RAL 9016 RAL 9016RAL 9016RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016

RAL 9004

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin tahansa 
RAL-värikartan sävyyn tai toimittamalla tehtaalle halutun värin 
RGB-arvot.

Sileäpintaiseen lamelliin on saatavana erikoisväreinä helmiäismaalauksen 
lisäksi harjattu teräs, kupari, antrasiitti sekä 3d erikoisväritys valkoisena ja 
tummanharmaana.

Antrasiitti Teräs Kupari 3D Valkoinen 3D Harmaa
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Modernia muotoilua

Slimline
Sileiden lamellien ja lasitettujen alumiinisektioiden  
yhdistelmä kulkee nimellä Slimline. Ikkunoihin upotettava 
ledivalaistus tukee huippumodernia muotoilua.

Slimlinemallin ikkunasektiot voidaan lisähinnasta tilata LED-valaistuk-
sella. Ikkunat ovat 5 tai 10cm korkeita, vakiolasituksena maitolasi.

Pintaratkaisut ja värit

LED-valaistus ja lasitus

Sileä

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin ta-
hansa RAL-värikartan sävyyn tai toimittamalla tehtaalle 
halutun värin RGB-arvot.

RAL 9006

Huurrettu

RAL 9016

Maitolasi

RAL 7016

Tummen-

nettu

RAL 9004

Kirkas

Sileäpintaisen lamellin erikoisvärit

Sileäpintaiseen lamelliin on saatavana erikoisväreinä helmiäismaalauksen 
lisäksi harjattu teräs, kupari, antrasiitti sekä 3d erikoisväritys valkoisena ja 
tummanharmaana.

Antrasiitti Teräs Kupari 3D Valkoinen 3D Harmaa
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Ajattomat linjat

Peilikuvio
Kaunis peilikuvio on tyyliltään ajaton. Kokonaisuus  
sopii erityisen hyvin perinteisiin sekä maaseutukohtei- 
siin. Saatavana myös viimeisteltynä luonnollisella kulta 
tammi -pinnalla.

Auringonlasku- tai ristikkoikkunat piristävät peilikuvioisen oven 
ilmettä tuoden talliin samalla valoa.

Pintaratkaisut ja värit

Lisävarustelu

Puunsyy Kultainen tammi

RAL 9016

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin ta-
hansa RAL-värikartan sävyyn tai toimittamalla tehtaalle 
halutun värin RGB-arvot.
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Aaltoilevalla pinnalla ilmettä

Mikro- ja 
makroura
Malli saa modernin luonteensa aaltoilevasta pinnasta. 
Nykyaikaisen ja tyylikkään ulkomuodon omaava ovi sopii 
hyvin asuinkohteiden lisäksi myös teollisuuteen.

Pintaratkaisut ja värit

Makroura - rappaus

Mikroura - sileä

RAL 9007 RAL 9016

RAL 9016

RAL 7016
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Vaihtoehto maalaismaisemaan

Retro-koristelu
Vanhoja pariovia jäljittelevä Retro-mallisto tarjoaa  
vaihtoehdon vanhoihin rakennuksiin. Koristepanelointi ja 
-metalliosat kruunaavat kokonaisuuden.

Neljä eri mallia: H, S, X ja Z. Ikkunarivi saatavana kaikkiin Retro- 
malleihin.

Koristeosat ja ikkunarivi

Mallit

Koristesaranat Koristekahvat

Ikkunarivi

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin ta-
hansa RAL-värikartan sävyyn tai toimittamalla tehtaalle 
halutun värin RGB-arvot.



Sivu 40 Sivu 41

JK-Ovet  / Lamellimallit  Lamellimallit / JK-Ovet

Aito puupinta ulko-olosuhteisiin

Okume-puu
Yksi kestävimmistä jalopuulajeista ulko-olosuhteisiin. Ammatti-
taitoinen pintakäsittely takaa puun pitkäikäisyyden. Yksilölliset 
muotoilut sekä useat väri- ja lakkasävyvaihtoehdot.

Perinteisten lamellien pintaan kiinnitetään paksuviiluinen okume- 
vaneri (12 tai 18 mm paksu). Pintakäsittelynä kaksi kerrosta pohjustetta 
ja kolme kerrosta sävylakkaa tai maalia. Tämä suojaa puuta ankarissakin 
olosuhteissa.

Pinta voidaan tilata vakiokuvioinneilla tai halutessaan myös lähettämällä 
omasuunnitteinen kuviointi tehtaalle työstettäväksi. Puupinta voidaan lakata 
eri sävyihin tai maalata lähes mihin vain RAL-sävyyn. 

Kuvioinnit

OW-1

OW-6

OW-2

OW-7

OW-3

OW-8

OW-4

OW-9

OW-5

OW-10
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Tammen sävyistä mahonkiin

Pintaratkaisut ja kuviot

Kultainen tammi

Tumma tammi

Peilikuvio - Puunsyy Leveä vaakaura - Sileä

Vanha tammi

Mahonki

Vaalea tammi

Winchester

Puujäljitelmäpinnat
Mallin pinta jäljittelee luonnollisia jalopuita tammen sävyistä mahon- 
kiin. Jalopuun ylväs olemus tuo rakennuksen ilmeelle arvokkuutta. 
Pintoja on saatavana kahteen lamellimalliin.
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Kun nosto-oven asentaa ammattilainen käy se nopeasti ja vaivatto-
masti ja saavutetaan paras mahdollinen lopputulos niin visuaalisesti 
kuin teknisen toteutuksenkin suhteen.

Asennus-
palvelut

Nosto-ovet avaimet käteen palveluna
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Palvelu

Palvelu

Autotallin oviremontti

Nosto-oven asennus

Nosto-oven asennus ammattilaisen toimesta sujuu nopeasti työnlaadusta 
tinkimättä. Asennukset kauttamme kaikille tuotteillemme vaivatta avaimet käteen 
-palveluna; ennakoivasti lopputulos huomioiden, asiakkaan kiinteistöä kunnioit-
taen ja siisteyttä painottaen

Tulemme aamulla uuden oven kanssa ja lähdemme iltapäivästä vanha muka- 
namme. Autotallin oven oikeaoppinen asennustyö takaa uuden oven tiiveyden, 
varmatoimisuuden ja pitkäikäisyyden. 

Kohteen kartoitus ja suunnittelu
Kohteen kartoitus on täysin ilmainen, eikä se sido mihinkään. Ilmaisen mitoituskäynnin yhteydessä 
edustajamme kartoittaa mahdolliset ongelmakohdat ja mitoittaa tuotteen tilaan. Käymme yhdessä 
läpi tuotteen visuaalisuuden, lisävarustelun, asennusvaiheet sekä muut toiveet. Kartoituksen päät-
teeksi jätämme pitävän kirjallisen tarjouksen urakasta. Lähtökohtana asiakkaan tarpeet, päämääränä 
paras mahdollinen lopputulos.

Purku- ja seinän muutostyöt
Huomioimme kantavat rakenteet ja puramme vain tarvittavan. Vanha ovi puretaan useimmiten  
aukosta karmeineen. Näin saadaan lisää leveyttä oviaukkoon, jolloin esimerkiksi auto on helpompi 
ajaa talliin. Purkujätteet siivotaan urakan päätteeksi ja loppusijoitetaan paikalliselle jäteasemalle.

Rakennamme kiinnityspinnat autotallin ovelle osana avaimet käteen -palvelua. Rakenteista pyritään 
tekemään mahdollisimman kestävät ja energiatehokkaat. Toteutuksessa käytämme vain laadukkaim-
pia materiaaleja; mittatarkkaa kertopuuväliseinärankaa, vaneria sekä polyuretaanieristystä.

Mahdollisimman energiatehokkaan kokonaisuuden saavuttamiseksi nosto-ovi asennetaan 
pääsääntöisesti oviaukon sisäpintaan. Joissakin tapauksissa nosto-ovi on kuitenkin järkevää 
asentaa oviaukkoon seinän eristyksen kanssa samaan tasoon, jolloin vältytään kylmäsilloilta.

Ennen oven käyttöönottoa tiivisteet ja kulutusosat voidellaan asianmukaisesti pitkän eliniän ja  
luotettavan käytön takaamiseksi. Asentajamme opastaa uuden nosto-oven käyttämisen asiak-
kaalle asennustyön valmistuttua.
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Palvelu

Pielityöt
Pielityöt ovat ovelle kuin kehykset taululle. Arkkitehtuurin mukaan  
valitut puu – tai peltipielet yhdistävät oven osaksi rakennuksen julki-
sivua. Hyvin viimeistellyt pielityöt tekevät kokonaisuudesta näyttävän.

Paneelit voidaan myös lisähinnasta maalata mihin tahansa RAL-väri-
kartan sävyyn tai toimittamalla tehtaalle halutun värin RGB-arvot.

Puusta tai pellistä
Työ toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti puusta tai pellistä sisältäen tar-
vikkeet ja maalauksen haluttuun väriin. Työ kattaa myös pienimuotoiset rungon 
rakennus ja muutostyöt.

Peltipielet mitoitetaan vasta oviasennuksen jälkeen, jolloin saavutetaan mittatarkka 
lopputulos. Ylimääräinen peltikanttaus huolittelee pellin oven pystykiskojen alle.

Laadukkaimpia materiaaleja käyttäen
Pielityöt tehdään vain laadukkaimpia materiaaleja käyttäen; Kuivissa oloissa esi-
maalattua ulkovuoripanelia sekä reunapyöristettyä lautaa. Kiinnityksissä käytämme 
porakärkiruuvia laudan halkeamisen estämiseksi.



Sivu 50 Sivu 51

JK-Ovet  / Asennuspalvelut  Asennuspalvelut / JK-Ovet

Palvelu

Turkkipeltikynnys
Näyttävässä autotallin ovessa useat yksityiskohdat yhdistyvät osaksi 
kokonaisuutta. Kynnyksen uusiminen onkin helppo ja kustannusteho-
kas tapa tehdä uudesta autotallin ovesta visuaalisesti astetta  
näyttävämpi. Turkkipeltikynnys viimeistelee kokonaisuuden.

Mittatilaustyötä
Turkkipeltikynnys valmistetaan mittatilaustyönä. Uuden kynnyksen ansiosta vesi ei valu 
tallin sisälle ja auton sisään ajaminen sujuu sulavammin.

Laadukkaimpia materiaaleja käyttäen
Jämerä 5mm paksu turkkipeltikynnys pitää muotonsa suurenkin painolastin kuormit-
tamana, eikä sen asentaminen vaadi erillisiä pohjustustöitä kynnyksen osalta.
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Tarjoamme kokonaisuuden johon kuuluu laadukas tuote, ammattitai-
toinen ja oikeasti asiakaslähtöinen palvelu. Tuote-esittelyt referenssi-
kohteilla sovittavissa edustajiemme kautta.

Asiakas- 
tyytyväisyys

Meille tärkeintä on

98.5%
Suosittelisi meitä 
tuttavilleen

Ketterä paikallinen ja ammattimainen toimija, jatkakaa samaan malliin
Seppo - Kouvola

Nopea, ammattitaitoinen, ystävällinen ja osaava henkilökunta.Olen erittäin tyytyväinen 
autotallin nosto-oveen. Kiitos !! Suosittelen!!!!
Henkka - Pukkila

Hyvä asiakaspalvelu ja tyylikkäät ovet. Edustajan kärsivällisyyteen ja ystävällisyyteen todel-
la tyytyväinen,vaikka muutoksia tehtiin moneen kertaan,ennen lopullista tilausta!!
Jouni - Simpele

Hyvin toimi asennus. Tehtaan virheellisen osatoimituksenkin paikkaus sujui mallikkaasti. 
Olen tyytyväinen oviin, asennukseen ja kokonaispalveluun. Aikaisemmin ei ollut mitään 
mielikuvaa JK-Ovista, nyt olen tyytyväinen valintaani.
Ari - Porvoo

Hyvä henkilökohtainen palvelu. Kaikki alkaen ensimmäisestä yhteydenotostani aina asen-
nukseen ja siivoukseen saakka hoidettiin sovitusti ja sovittuina aikoina. Hieno lopputulos.
Mia - Kotka

Nopea reagointi yhteydenottooni. Erityiskiitos asentajalle. Ammattiylpeä!  Välitön, 
ystävällinen käytös ja nopea huolellinen työ.
Jukka - Luumäki

Pyysin ostamani talon autotallin JK-Oveen aukaisuautomatiikasta tarjouksen. Se tuli no-
peasti Ja mikä parasta, Aikataulu piti ja asentaja ihan super. Hei oikeesti, Jos tarvitsette... 
Kuka vaan... Ovia tai niihin lisää jotain.... Muistakaa JK-ovet. En oo heidän bulvaani, vaan 
ihan tavallinen tallaaja joka pettyy aina kun tilaa jotain.... Nää jätkät hoitaa.

 Pekka - Hamina

Asiakkaamme puhuu puolestamme

Asiakaspalautteet
Positiivinen puskaradio toimii tekijöillemme onnistumisen mittarina. Asiakastyy-
tyväisyyskyselyn välityksellä saamme arvokasta tietoa vahvuuksistamme sekä kehi-
tysalueista. Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme. 
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Toteutuksemme puhuu puolestamme

Referenssit
Tarjoamme kokonaisuuden johon kuuluu laadukas tuote, ammattitaitoinen ja oikeasti 
asiakaslähtöinen palvelu. Tuote-esittelyt referenssikohteilla sovittavissa edustajiemme 
kautta.

Kotkaan valmistunut peilikuvioinen nosto-ovi sekä vastaavalla lookilla ulko-ovi syksyisessä valossa.  
Pielityöt toteutettiin ovien värissä ja kokonaisuus viimeisteltiin turkkipeltikynnyksellä.

Vanhan yksilehtisen kippioven tilalle asennettiin Kotkassa auringonlaskuikkunoilla varustettu säh-
kökäyttöinen nosto-ovi avaimet käteen -periaatteella. 

Ennen

Ennen Jälkeen

Katukuvaa siistittiin autotallin verran Porvoossa. Vanha kippiovi oli parhaat päivänsä nähnyt ja tilalle-
kaivattiinkin jo kipeästi uutta. Puujäljitelmäpintainen nosto-ovi päivitti julkisivun nykyaikaan.

Ennen Jälkeen

Jälkeen
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LAADUKAS TUOTE, TYYTYVÄINEN ASIAKAS.

www.jkovet.fi


