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Asenna kiinteä ylä- tai 
sivuikkuna, taikka 
molemmat, uuden 

ulko-ovesi yhteyteen ja 
saat sisäänkäyntiisi 
juhlavuuden tuntua.



Päijänne-ovet | Ulko-ovimallisto

Yksilöllinen ja laadukas ulko-ovi on osa arjen huoletonta 
luksusta. Satsaamalla esimerkiksi sähkölukkoon tai oven 
huoltovapaisiin piilosaranoihin helpotat ja kohennat 
oman talosi toimivuutta ja siten myös omaa arkeasi 

Päijänne-ovien verkkokaupassa pystyt 
muokkaamaan oven juuri itsellesi sopivaksi, 
värejä ja lisävarusteita myöten

Huomasitko jo paloluokituksemme?        Symbolein varustellut ovimallimme on saatavilla sertifioituna 15 tai 30 minuutin palonkestoluokkiin:

     -merkityt mallit ovat saatavilla paloluokassa EI30 ja mikäli mallille on merkitty            on se saatavilla sekä EI15, että EI30 paloluokissa

Talas

Meillä on käytännön rautainen 
kokemus ulko-ovien valmistuksesta jo 
25 vuoden ajalta
Päijänne-ovet on perinteikäs puualan teollinen 
toimija, paikkakuntansa suurin teollinen työllistäjä 
ja jo toisessa sukupolvessa toimiva perheyritys

AaltoKähäri Kähäri umpi Virmaila

Kuha

Kaikki 
mallistomme ovet on 

saatavilla myös 
pariovina tietyin 

mallikohtaisin 
kokorajoituksin 

- kysy lisää!

Paatsalo

Rapala Rapala umpi
Tehi Tehi umpi

Majut Majut vaaka

Arvostamme sinua, aikaasi ja asiaasi. Valmistamme oven 
tilauksesta asiakkaalle viimeistään 6 viikossa ja vastaamme 
asiakasviestintään nopeasti. Toimitusvarmuutemme on korkealla 
tasolla, onhan kaikkien kannalta helpointa, että toimitus menee 
kerralla oikein, luvatussa ajassa



Huhti saarni erikoismitta L1 L2 L3 L4 L5

Ulappa Nuotta

TaimenAava

Päijänne-ovet | Levikkeet

Saarnipaneloitu Taimen on 
näyttävä, jykevä ja se 

valmistetaan osin käsityönä 
huolella ja pieteetillä. 

Saarnitaimen on jo 
tällaisenaan talosi kruunu, 
lisäämällä sivuikkunat teet 

siitä timanttisen!

Päijänne-ovet | Parveke-ovet

Huhti 12M sileä

Huhti
-parvekkeenovi nyt 

myös 
alumiinipintaisena!

Huhti 14M pysty Huhti 16M vaaka

Päijänne-ovet | Autotallin ovet

Talas autotallinovi

Autotallin ovet toimitetaan ilman 
kynnystä ja pintapikasalvan kanssa

Päijänne-autotallin pariovi on passeli 
esimerkiksi harraste- ja työtiloihin, tai 
mönkijätalleihin, taikka mataliin 
autotallitiloihin joihin nosto-oven 
mekanismi ei mahdu. Tilaa talosi 
kaikki ovet samalta valmistajalta ja 
varmistat ovien yhteneväisen tyylin!



Päijänne-ovi on sinun näköisesi. Tarjoamme laajat mahdollisuudet 
räätälöidä ovea niin teknisesti kuin visuaalisesti. Tavanomaisimmat 
lisävarusteet on saatavilla suoraan verkkokaupastamme, lisää 
mahdollisuuksia suoraan tehtaalta kysyttäessä!

Tervetuloa oviostoksille!

Perusovitoimitus on valkoinen ja tehdasvärejämme on kuusi. Vaihtoehtoisesti voit valita minkä tahansa haluamasi 
värikoodin yleisimmin käytetyistä värikartoista. Saatavana on myös oven kaksivärisyys

Päijänne-ovien tehdasvärivalikoima

Ruskea RR32 Vaaleanharmaa RR21 Valkoinen NCS-S 0502-Y

Punainen NCS-S 5040-Y60R Tummanharmaa RR23 Sininen NCS-S 5020-R90B Musta RR33

Päijänne-ovi on Suomessa, suomalaisiin ankariin sääolosuhteisiin valmistettu. 
Siksi olemme tehneet päätöksen, että emme enää vaivaa ketään ovilevyn 
paksuuteen liittyvällä valinnalla vaan tarjoamme perushinnalla automaattisesti 
90 mm paksun ns. matalaenergiaoven. Helppoa!

Päijänne-oven tarjoamat karmivaihtoehdot ovat 
130mm, 170 mm (oletusleveys) ja 210 mm

Jokainen 90 mm paksulla rakenteella oleva ulko-ovi 
täyttää Suomen rakennusmääräyskokoelman 
vaatimuksen oven lämmönläpäisykertoimesta 
eli ns. U-arvosta 0,7 W/(m2K)

Takaamme, että 
ovemme ovat virheettömiä 

sekä materiaaliltaan että työn 
laadultaan. Myönnämme 

valmistamillemme ulko-oville 
3 vuoden tuotetakuun 

ja 12 vuoden 
suoranapysymistakuun

Päijänne-oven tarjoamat karmivaihtoehdot ovat 
130mm, 170 mm (oletusleveys) ja 210 mm

Jokainen 90 mm paksulla rakenteella oleva ulko-ovi 
täyttää Suomen rakennusmääräyskokoelman 
vaatimuksen oven lämmönläpäisykertoimesta 
eli ns. U-arvosta 0,7 W/(m2K)

sekä materiaaliltaan että työn 

valmistamillemme ulko-oville 

HDF -levy 
molemmin 
puolin

alumiinijäykiste 
HDF -levyjen alla

tuplatiivistetty jalopuukynnys, 
jossa alumiiniprofiili

Päijänne-oven vakiorakenne




