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LT 63 -TURVAOVET

OMINAISUUDET

• Murtosuoja EN 1627:2011, luokat 3 ja 4 

• Palosuoja EI 30 (tilauksesta myös EL 60) 

• Äänieristys 36 dB

• Teräsrakenne kauttaaltaan

• Valmistus aina mittojen mukaan nopealla toimitusajalla 

• Turvalukko Mottura 54, EN 12209:3, 3 avainta

• Työstö halutulle käyttölukolle, mekaaninen tai sähköinen 

• Kiinteä karmilista ulkopuolella

• Pinnat pulverimaalattu, vakio RAL-sävyt 

• Helppo asennus sekä vanhojen ovien tilalle että uudiskohteisiin

• Tehdastakuu 24 kk

LISÄVARUSTEET

• Magneettikosketin 

• Mikrokytkin telkikoneistoon 

• Postiluukku, ovisilmä ja soittokello

• Pintahelat ja vetimet

• Ovipumppu

TILAUKSESTA

• Erikoismittaiset ovet ja pariovet 

• Standardista poikkeavat lukitusratkaisut

• Ovilehden pinnotus ja ulkonäkö olemassa olevan mallin mukaan, esim viilutus, ovipeilit jne.

Oikeudet muutoksiin pidätetään

LT 63 -turvaovet ovat ENV 1627 -standardin mukaan murtotestattuja ovia, jotka sopivat kaikkiin käyttökohteisiin joissa oven murtoturvallisuus on 
tarpeen, kuten esimerkiksi ST-luokitellut tilat (ns. KATAKRI-tilat), liiketilojen kassahuoneet ja arvoasunnot.

Tarjoamme ovillemme myös kattavan asennuspalvelun, joka sisältää kuljetukset, haalaukset ja tarvittaessa vanhojen ovien purkamisen.
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TURVAHUONEET JA -TILAT

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Suunnittelemme ja toimitamme teräselementtirakenteisia turvahuoneita ja turvatiloja erilaisiin tarpeisiin. Elementtirakenteella voidaan toteuttaa
kokonaisia huoneita tai jakaa olemassaolevaa tilaa yhdellä tai useammalla seinällä, jos ympäröivät seinä-, katto- ja lattiarakenteet ovat 
käyttötarkoitukseen soveltuvia ja hyödynnettävissä.

Teräselementtirakenteet toimitetaan pulverimaalattuina ja asennusvalmiina, jotta asennus sujuu mahdollisimman nopeasti eikä aiheuta
ylimääräistä häiriötä jo käytössä olevissa tiloissa.

Elementtirakenteet voidaan haluttaessa purkaa ja siirtää toiseen paikkaan, ja ne soveltuvat hyvin käytettäviksi myös vuokratiloissa.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi:

ST-LUOKITELLUN TIEDON KÄSITTELYYN TARKOITETUT TILAT (NS. KATAKRI-TILAT), LUOKAT 3 JA 2

• Osittaiset tai kokonaiset tilaratkaisut, jotka on hyväksytysti auditoitu mm. PV:n toimesta

• Kokonaistoimitukset sisältäen turvaoven, kassakaapin ja tarvittavan Tempest-suojatun tietotekniikan

AVAINSÄILYTYSHUONEET

• Vakuutusyhtiöiden hyväksymät tilaratkaisut erittäin suurien avainmäärien säilytykseen
mm. isännöinti- ja kiinteistöhuoltoalan yrityksissä

• Kokonaistoimitukset sisältäen turvaoven ja avainsäilytykseen tarvittavat räkkikalusteet ulosvedettävin avainlevyin

SÄHKÖMAGNEETTISTA SÄTEILYÄ JA RADIOAALTOJA VAIMENTAVAT JA ERISTÄVÄT TILAT

• Kysy lisätietoja
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