
GARĀŽU VĀRTI

vairāk komforta un drošības

AUTOTALLIN OVET

Enemmän mukavuutta ja turvallisuutta



M.K. International autotallin ovet yllättävät sinua kehittyneellä
suunnittelulla, täydellisellä mukavuudella ja nykyaikaisella
teknologialla, valikoimalla sekä takuulla.

Ovipaneelit tehdään kahdesta metallilevystä, jotka täytetään 
huippulaadukkaalla eristysvaahdolla, jotta ovesta tulee 
huomattavasti jäykempi ja sen lämmönkestävyys paranee ja 
elinikä pitenee. 



M.K. International valmistaa autotallin ovia vain käyttäen huippulaadukkaita materiaaleja. 
Ovien raken-teen laatu ja turvallisuus on testattu Ruotsin kansallisen valvonta- ja 
tutkimuslaitoksen puolesta. Ovet täyttävät Euroopan standardin 13241-1 vaatimukset.
Turvalaitteet:

Vaijerinkatkeamissuoja estää oven 
putoamisen, jos vaijeri hajoaa.

Vääntöjousijärjestelmä estää oven 
putoamisen, jos vääntöjousi hajoaa.

Ovet valmistetaan CE-vaatimusten mukaisesti. 
Näin estetään oven paiskautuminen sormille 
tai sen putoaminen, jos köysi tai jousi pettää. 

Autotallin ovet avautuvat vertikaalisesti ylöspäin ja ne sijoitetaan katon alle tilan säästämiseksi 
autotallissa ja pihalla. Tämä rakenne auttaa sinua käyttämään paremmin tilaasi autotallissa ja 
sen ulkopuolella. Koottavat autotallin ovet on mahdollista asentaa jokaiseen autotalliin, sillä 
meillä on laaja valikoima erilaisia nostomekanismejä. 



Perinteiset 
paneelit

RIPO suunnittelemat 
linjapaneelit

Goda skäl att försöka Ripo garageportar.

1.Täydellisesti muotoilleet elementit tyylikkääseen
ulkonäköönance.

2. Näkymätön elementin ylimeno.

3. Tarkat, johdonmukaiset elementtien välit.
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RIPO design line panels traditional panels 



6. Muotoiltu eloksoitu paneelin alaosa
korroosiosuojauksella.

5. Uusi teknologia varmistaa saranan vahvan kiin-
nityksen paneeliin.

saatavilla seuraavanvärisenä:

4. Suoja sormen nipistystä vastaan.

ANTRACĪTS

BRŪNSBRŪNS

HOPEA

KULTAINEN TAMMI

TUMMA TAMMI

KAHVIVÄRINEN TAMMI

ANTRASIITTI

VALKOINEN

RUSKEA

Yli 20 vuotta jatkuvaa kokemusta!

PANEELIT VOIDAAN MAALATA HALUTTUUN VÄRIIN



Autotallin ovien lisätarvikkeet

M.K. International tarjoaa ovien asennusta, takuuhuoltoa ja huoltoa.

täysin lasitettu osa koristeellinen lasitus 
ruostumattomalla teräksellä 

ikkuna 

tuuletusritilä 

sylinterilukon ja kahvan
yhdistelmä 

sylinterilukko

kahva 

käyntiovi liukulukko 

kahva 

sylinterilukko



Autotallin ovien avaajat

Portit

Comfort 360, 370 ja 380 – meidän valkoinen kohokohta.
Erikoistarpeisiin. Patentoitu blueline-teknologia vähentää energiankulutuksen 
minimiin, kun taas innovatiivinen nopeustoiminto liikuttaa ovea nopeasti. 
Moderni LED-teknologia takaa parhaan valaistuksen autotallissa. 

Comfort 200 sarja – ei jätä mitään toivomisen varaa.
Meidän Comfort 260, 270 ja 280 autotallin ovet ovat todellisia klassikoita. Viidennen 
sukupolven ovet vieläkin hämmästyttävät oven mukavalla ohjauksella sekä 
pitkäikäisyydella ja energiatehokkuudella. Perinteinen valaistus on nyt vaihdettu 
moderniin LED-teknologiaan. 

Liukuportit moottorilla Ajoportit moottorilla

Nopeus – Comfort 370 – maksimi 235mm/s; Comfort 360 – maksimi 220mm/s; 
Comfort 380 – maksimi 180mm/s. 
Energiankulutus valmiustilassa – 0,6 W. 

Nopeus – 160mm/s, Energiankulutus valmiustilassa – 4W.

Valokennot - toinen tapa suojata 
autotallin ovia. Suojaa erinomaisesti 
törmäysvaurioilta. Suositeltavaa 
lapsiperheille. 

Radiolähettimet - tarjoaa 
erilaisia toimintoja, kuten 
esimerkiksi useamman oven 
ja portin ohjaus yhdellä 
lähettimellä. 

Vara-akku - mahdollistaa 
autotallin oven avaamisen
ja sulkemisen noin 5-7 kertaa 
sähkökatkoksen aikana.

Yleisvastaanotin - mah-
dollistaa muiden laitteiden, 
kuten esimerkiksi valaistuksen 
ja muiden tuotemerkkien 
avaajien ohjauksen.



M.K. International, Randvere tee 9, 74001, Haabneeme, Viimsi vald, ESTONIA . www.mkdoor.ee
tel. +358 401 474 792
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