
OSTAJAN OPAS 

Tervetuloa ostoksille Päijänne-ovien ulko-oviverkkokauppaan!  

Tilaaminen verkkokaupastamme on helppoa: 

• päätä ovimalli 

• anna mitat 

• valitse mieluisat lisävarusteet,  

• klikkaa ostoksesi ostoskoriin ja 

• valitse maksutapa ja maksa ostoksesi.  

Oven kuva ja hinta päivittyvät valintojesi mukaan. Voit mukavalla tavalla käyttää kauppaamme päätöksenteon tukena; 

suunnitellessasi sopivaa ratkaisua voit selata sivuillamme eri ovimalleja, vaihdella värejä ja mittoja, sekä klikkailla mieluisia 

lisävarusteita - samalla oven ulkonäön ja hinnan kehittymistä tarkkaillen.  

Päijänne-oven oletuspaksuus on 90 mm ja vakiokarmi 170 mm leveä. Vakiorakenteisen 90 mm paksun umpioven 

lämmöneristyskerroin, eli ns. U-arvo, yltää parhaimmillaan 0,56 W/m2K:iin. 

Näin ostaminen tapahtuu: 

1. Päätä haluamasi ovimalli 

Mallistossamme on erilaisia ovia erilaisiin käyttökohteisiin ja -tarpeisiin. Löydät vaihtoehtoja niin pääsisäänkäynniksi, terassille, 

autotalliin, kuin teknisiinkin tiloihin.  

2. Valitse haluamasi väri 

Valittavissasi on oletusväri valkoinen, kuusi ns. tehdasväriä tai vaihtoehtoisesti mikä tahansa haluamasi värikoodi yleisimmin 

käytetyistä värikartoista. Verkkokaupassamme on RAL- ja Ruukin RR-värikartasto. Tikkurilan, Teknoksen tai NCS-värikoodin 

halutessasi valitse ”Mukautettu väri” ja syötä koodi sille avautuvaan tekstiruutuun 

huolellisesti oikein. 

Jos värikoodi ei ole tiedossasi, voimme tehdä tehtaallemme lähettämästäsi 

mallikappaleesta värianalyysin ja määritellä sillä tavoin ulko-oveesi värin. Toimita 

meille pieni mallikappale analysoitavaksi. Toimintaohjeet näet verkkokaupassamme, 

kun valitset värivalikosta ”Värianalyysi asiakkaan mallista”.  

Huomaathan, että verkkokaupassamme voit määritellä ovesi sisäpintaan eri värin kuin 

ulkopintaan.  

3. Mittaa oviaukkosi 

Kun puhutaan oven mitasta, tarkoitetaan aina karmin ulkomittoja. Ovi asennetaan 

oviaukkoon siten, että jokaiseen reunaan jätetään ns. tilkerako, jonka leveys on 10-15 

mm joka puolella. Mittaa siis oviaukkosi, vähennä sekä pysty- että vaakasuunnasta 20-

30 mm (2 x 10-15 mm) ja anna verkkokaupassa näin saamasi oven mitta.  

Tietyt ovikoot ovat valmistajasta riippumatta standardeja vakiokokoja. Nämä ovat 9 x 

21 (890 mm x 2080 mm) ja 10 x 21 (990 mm x 2080 mm). Sinun kannattaa tilata 

vakiokokoinen ulko-ovi, jos se vaan asennusaukkoon sopii.  

Jos vakiokoko ei sovi, voit antaa oman erikoismittasi 10 mm välein niin vaaka- kuin 

pystymitoissakin, toki tiettyjen järkevien rajojen puitteissa. Erityisen korkeisiin 

asennusaukkoihin suosittelemme esimerkiksi yläikkunaratkaisua ja leveisiin 

sivuikkunaa joko toiselle puolen tai molemmin puolin ovea.  
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4. Valitse karmin leveys 

Karmilankun leveys määräytyy lähinnä talon seinän paksuuden antamissa rajoissa mieltymyksen mukaan. Päijänne-ovien 

tarjoamat vaihtoehdot ovat: 130 mm, 170 mm (oletusleveys) ja 210 mm.  

5. Kätisyys 

Oven kätisyyttä tarkastellaan aina oven avautumispuolelta. Ulko-ovi avautuu maassamme vallitsevan tavan mukaan ulospäin, 

niinpä oikeakätisen oven saranat ovat ulkopuolelta katsottuna oikeassa reunassa ja vasenkätisen vasemmassa reunassa.  

6. Lisävarusteet 

Verkkokaupassamme on laaja valikoima erilaisia lisävarusteita. Saatavilla on: 

• lukkopesä; haluatko lukkotoimituksen meiltä vai hoidatko sen itsenäisesti esimerkiksi valtuutettua lukkoliikettä 

käyttäen? 

• potkupelti (valokuva löytyy verkkokaupastamme) 

o ruostumatonta terästä tai 

o alumiinia 

• lasitus (havainnekuva löytyy verkkokaupastamme) 

o kirkas, 

o Cotswold-kuviolasi tai 

o satiinilasi (maitolasi) 

• lasilista (valokuva) 

o oven värinen tai näyttävyyttä tavoitellessasi 

o alumiinin värinen tai 

o lämpökäsiteltyä puuta 

• turvalukkorunko, Abloy 4181 (valokuva) 

• huoltovapaat piilosaranat, saksalainen BaSys DX; entäpä jos sinun ei koskaan enää tarvitsisi öljytä narisevia saranoita? 

(valokuva) 

• postiluukku Primo 31 (valokuva) 

• sähkölukkokoneistus lukolle EL 581, tämä sisältä putkituksen ja ylivientisuojan koneistuksen. Valtuutettu lukkoliike 

hoitaa varsinaisen sähkölukon asennuksen 

• koneistus tuuletusventtiilille 100 mm. Koneistus tehdään oven alareunaan 

• ovisilmä asennettuna (valokuva) 

• tukipuut ovipumpulle, ovipumpun hankit ja asennat itse 

• sälekaihdin asennettuna 

• murtosuojarauta (valokuva) 

• 1800 mm RST-vedin (valokuva), jonka mukana automaattisesti lukkorunkomuutos LC195 ja tukipuut ovipumpulle 

• lukon sarjoitus; valinta koskee sekä sarjoitusta sinulla jo ennestään olemassaolevaan avaimeen, että sarjoitusta 

tilaukseen kuuluvien useampien ovien kesken. 

Kurkista nettisivuillamme sinisten -kirjaimien taakse, sieltä löydät havainnollisia 

valokuvia oven yksityiskohdista, sekä muutakin tietoa lisävarusteiden harkintaan. 

Onnistuneita ostoksia! 


