TURNER 600 -SARJAN NOSTO-OVET

äyttömuKaVuutta!

Vieskatalo-toimitukseen voit tilata laadukkaan Turner 600-sarjan autotallin nosto-oven,
jotka on suunniteltu Pohjolan vaativiin ja vaihteleviin olosuhteisiin. Turner -nosto-ovet
o lisämukavuutta elämääsi. Kaukosäätimen avulla voit avata ja sulkea oven ilman
valmistetaan käyttäen alan viimeisintä tekniikkaa, jossa pienetkin toimintaa ja käyttöä
ä pois autosta. avauslaitteessa oleva valo syttyy ja sammuu automaattisesti.
helpottavat yksityiskohdat on huomioitu.

oehdot

a avaaja-vaihtoehtoa.
doista:

vaaja. 600 N -moottori, joka
e. Ovi avautuu ja sulkeutuu

vaaja. 800 N -moottori, joka
e. Ovi avautuu ja sulkeutuu

a. Tarkoitettu vakiokokoisille
i.

ki
463710 • www. turner.fi

avaimenperälähettimet
Turner
640/610 nosto-ovet on suunniteltu perhekäyttöön, jossa turvallisuus ja
helppokäyttöisyys ovat etusijalla. Oven 45 mm paksut uretaanieristeiset lamellit on
päällystetty galvanoidulla teräspellillä sekä sisä- että ulkopuolelta. Asennetun oven
U-arvo (lämpöarvo) on 1,0. Tukevan rakenteen ansiosta ovi kestää pitkään jatkuvaa
avaamista ja sulkemista. Oven tyylikäs ulkonäkö antaa Vieskatalollesi laadukkaan
ilmeen. Lisähinnasta voit yksilöidä oven tyyliin sopivilla ikkunoilla.
nelikanavainen

Kaksikanavainen

Teknistä tietoa

Kaksikanavainen
minilähetin

Lisävarusteet peilikuvio (Turner 640) tai vaakaura (Turner 610)
Pintakuvio:
tässä esimerkkejä, kysy
tarkemmin ovimyyjiltämme!
Vakiovärit:
valkoinen
tai ruskea (muut värit lisähinnalla)
Lukitus: peruslukko
LangatOn KOOdinäPPäimistö

Helpottaa oven käyttöä silloin kun avaimet
eivät ole lähettyvillä. Esimerkiksi pihatöitä
tehdessä ei tarvitse erikseen hakea avainta
OVIAUTOMATIIKKA
(lisähinta)
oven aukaisuun. Koodinäppäimistö
voidaan
sijoittaa autotallin ulkoseinään tai vaikka
Turner
eteiseen.

600R on edullinen, ketjuvetoinen perusavaaja. Ovi avautuu
ja sulkeutuu pehmeästi ja siinä on
uLKOPuOLinen VaPautinLuKKO
hiljainen käyntiääni. Sisältää 2 kpl
Vapautinlukko on pakollinen lisävaruste silloin, kun talliin ei ole muuavaimenperälähettimiä
sekä sisäta kulkutietä kuin automatisoitu nosto-ovi.
Tämän avulla oven saa
ja ulkopuoliset
vapauttimet.
auki ulkopuolelta poikkeustilanteissa, esim.
sähkökatkon aikana.

ikkunavaihtoehdot (lisähinta)
IKKUNAVAIHTOEHDOT

Turner 600-sarjan nosto-ovet voidaan yksilöidä myös kolmella eri
Turner
600-sarjan nosto-ovet voidaan yksilöidä myös kolmella
ikkunamallilla. Ikkunoiden avulla saadaan talliin mukavasti luonnon
eri
ikkunamalilla.
valoa.
Alla on esitelty eri vaihtoehdot:

suorakaide

ruutu

auringonnousu

Turner 610 vaaakauraovi

Tarkista sisältyykö nosto-ovi toimitussisältöösi. Pidätämme oikeudet tuotemuutoksiin.

www.vieskatalo.fi

