
AUTOTALLIN NOSTO-OVET 

Kestävyys ja turvallisuus

Energiatehokkuus

Mukavuus ja käytännöllisyys



                

OVI JOKAISEEN TYYLIIN
Door Master – ovet valmistetaan sinun toiveidesi mukaan – piditpä sitten ultramodernista tai perinteisemmästä tyylistä.  

MODERNIA TAI PERINTEISTÄ LAADUN HUIPULLA

Door Masterin ovimallistosta 
löydät varmasti omaan 
autotalliisi sopivan oven. Valitse 
oma suosikkisi laajasta väri- ja 
paneelimallistosta. Halutessasi 
voit personoida ovesi erilaisilla 
ikkuna- ja kulkuoviratkaisuilla.

TÄYDELLINEN MALLISTO 

Door Master-ovien johtotähtenä 
on korkealaatuisten materiaalien 
ja teknisen etumatkan 
yhdistäminen. Tuloksena on 
laadukas, luotettava ja turvallinen 
ovi kuluttajaystävälliseen hintaan.

LAAJA PANEELIVALIKOIMA

Microura Peilikuvio

Door Masterilta saat aina 
käyttökohteeseen sopivan oven. 
Door Master Classic-sarjan ovet 
on saatavana joko veto- tai 
vääntöjousilla, jolloin ovi voidaan 
asentaa käytettävissä olevasta 
ylätilasta riippumatta lähes 
mihin tahansa kohteeseen. 

S-Rib                  M-Rib           L-Rib



                

LUKEMATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA 
Door Masterin ovet voidaan maalata mihin tahansa RAL-värikartan sävyyn.

10 VAKIOVÄRIÄ ILMAN LISÄHINTAA

RAL 9016  
Traffi  c 
white

RAL 1015   
Light 
ivory

RAL 3004   
Wine 
red

RAL 5010   
Gentian 

blue

RAL 6005   
Moss 
green

RAL 8014   
Sepia 

brown

RAL 8017  
Chocolate 

brown

ADS 703
Anthracite

RAL 7016
Anthracite 

grey

RAL 90006
White 

aluminium

PUUJÄLJTELMÄT

Kirsikan, tumman tai kultaisen tammen sävyinen 
puujäljitelmä antaa ovelle arvokkaan ja viimeistellyn 
ilmeen. 

Kirsikka

Aidon ja elävän näköisellä pinnalla on myös 
erinomaiset lämmöneristysominaisuudet ja se on 
helppo pitää puhtaana.

Tumma tammi

Door Master- ovet voidaan maalata mihin 
tahansa RAL*-värikartan sävyyn.  

Kultainen tammi

* Esitteen värit voivat poiketa todellisista väreistä.



                

LISÄVARUSTEET
Haluatko varustaa ovesi nostoautomatiikalla, ikkunoilla tai käyntiovella? Door Masterin lisävarusteilla 
saadaan enemmän käyttömukavuutta ja korostetaan oven yksilöllistä ulkonäköä.  Oveen voidaan myös 
asentaa Abloy-lukko sarjoitettuna kotisi muihin lukkoihin.

IKKUNAT

Ikkunat tuovat talliin luonnollista päivänvaloa ja säästävät samalla energiaa. Ikkunoilla voit myös halutessasi luoda persoonallista 
ilmettä, sillä valittavanasi on useita erilaisia ikkuna- ja kehysvaihtoehtoja.

SIVUOVI 

Sivuovi valmistetaan samasta materi-
aalista kuin nosto-ovi, joten ne sopivat 
harmonisesti yhteen toinen toistaan 
täydentäen. Voit valita oven kätisyyden 
ja aukeamissuunnan tarpeidesi mukaan. 

KÄYNTIOVI 

Käyntiovi on käytännöllinen! Jos kuljet 
talliin usein ilman tarvetta koko nosto-
oven avaamiseen, harkitse käyntioven 
hankkimista. Käyntiovi tuo lisämuka-
vuutta ja pidentää nosto-oven käyttö-
ikää.

AVAAJA 

Liftmaster-moottori avaa nosto-oven 
puolestasi vaikkapa matkapuhelimes-
ta käsin. Tätä ominaisuutta arvostat 
etenkin kylminä ja sateisina päivinä, 
kun pääset kotiisi kuivin jaloin.  



TURVALLINEN, ENERGIATEHOKAS JA KESTÄVÄ

PITKÄIKÄISET JOUSET

Kun autotallissasi on Door Master-ovi, voit 
olla varma oven käyttöturvallisuudesta 
ja luotettavuudesta, nyt ja aina.  Ovessa 
on putoamis-, jousenkatkeamis- ja 
sormisuojaus, eikä siinä ole myöskään 
teräviä reunoja. 

YLIVOIMAINEN PANEELIRAKENNE

Jokainen ovipaneeli on suunniteltu kestämään äärimmäisiäkin 
keliolosuhteita. 45 mm vahvuinen kerrospaneeli sekä EPDM-
erikoistiivisteet takaavat erinomaiset lämpö- ja äänieristysomi-
naisuudet.  Kerrospaneelin täytteenä on freonivapaa polyuretaa-
ni joka säilyttää tehokkaasti lämmön tallisi sisäpuolella. Paneelin 
runko valmistetaan galvanoidusta teräksestä ja viimeistellään 
korkealaatuisella polymeeripinnoitteella, joka antaa vahvan 
suojan naarmuja, kolhuja ja korroosiota vastaan. 

Korkea lämpöarvo ja erinomainen tuulikuormakestävyys on
todennettu useissa riippumattomissa testeissä. Door Master
Classic-oven U- eli lämpöarvo on 1,0 W/m² K.

Tutkitusti 
yksi Euroopan 
kestävimmistä 
paneeleista

Door Master-ovet on suunniteltu 
kestämään kovaa kulutusta ja pohjoisen 
vaihtuvia sääolosuhteita.  Myös tämän 
päivän vaatimukset turvallisuuden 
ja energiatehokkuuden suhteen on 
huomioitu jokaista yksityiskohtaa myöten. 

VARMASTI TURVALLINEN

Nosto-ovi avautuu ylös kattoon säästäen
tilaa autotallin sisällä ja edessä. Nosto-
oven asentaminen vaatii vähimmillään
vain 100 mm ylätilaa. Tasapainojousien
ansiosta isonkin oven käyttö on
helppoa myös käsikäyttöisenä. Jousien
avaamis- ja sulkemiskertojen määrä on
n. 25 000, joka vastaa 17 vuoden käyttöä
neljällä nosto- ja laskukerralla päivässä.

Nämä turvallisuustekijät kuuluvat jokaisen oven 
vakiovarusteeseen ilman lisäkuluja.  Laadun ja 
turvallisuuden osoituksena Door Master-autotallin 
ovet täyttävät Euroopan turvallisuusstandardien 
EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425 ja EN 
12426  mukaiset vaatimukset. 



KISKO- JA JOUSIRAKENTEET
Helposti asennettavat, käyttäjäystävälliset kiskojärjestelmät edustavat alan kehittyneintä teknologiaa. 

CLASSIC VETOJOUSILLA CLASSIC VÄÄNTÖJOUSILLA

MAAHANTUONTI JA MYYNTI: LÄHIN JÄLLEENMYYJÄSI:VALMISTAJA: 

Suur-Sõjämäe 30 
11415 Tallinn
Puh. +372 512 7043

info@doormaster.ee
www.doormaster.ee

Vetojousien ansiosta vaadittava minimiylä- ja 
sivutila käsikäyttöiselle ovelle on vain 100 mm.

Luotettavat, laakeroidut ohjausrullat toimivat 
kevyesti, äänettömästi ja tiiviisti, jolloin myös 
oven lämpö- ja äänieristys säilyy erinomaisena. 
Säädettävät ohjausrullan kannakkeet on valmis-
tettu ruostumattomasta teräksestä.

Vetojousien säätö on nopeaa ja helppoa. Käsi-
käyttöinenkin ovi on kevyt nostaa ja laskea.

Ovi on tiivistetty huolellisesti kaksinkertaisilla 
EPDM-kumitiivisteillä ylhäältä ja sivuilta. 
Alimmaisen paneelin paksu, joustava tiiviste 
tiivistyy tasaisesti lattiaan. 

Vääntöjousien akselin säädettävä liitoskappale 
mahdollistaa vaijereiden hienosäädön.

Tasapainojouset on varustettu jousen 
katkeamissuojalla. Myös turvauritettu 
ohjausrulla ja kuusinkertainen teräsvaijeri 
takaavat oven turvallisen ja moitteettoman 
käytön.

Erikoismuotoillut, ruostumattomasta
teräksestä valmistetut saranat kiinnittyvät 
tiukasti paneeleihin.

Luotettavat, laakeroidut ohjausrullat toimivat 
kevyesti, äänettömästi ja tiiviisti, jolloin myös 
oven lämpö- ja äänieristys säilyy erinomaise-
na. Säädettävät ohjausrullan kannakkeet on 
valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Ovi on tiivistetty huolellisesti kaksinkertaisilla 
EPDM-kumitiivisteillä ylhäältä ja sivuilta. 
Alimmaisen paneelin paksu, joustava tiiviste 
tiivistyy tasaisesti lattiaan.




