
Kaso Ovi

Kaso Oven takana asuu mielenrauha.
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Kaso Ovi
Kun kaipaat asumiseen turvaa, 
mukavuutta ja mielenrauhaa



Huolettoman 
ja yksilöllisen asumisen 

uusi taso

Kason turvaovimallistosta löytyy edustavia 
vaihtoehtoja jokaiseen kotiin. Kaso Ovet säilyttävät 
ominaisuutensa vuodesta toiseen, tarjoten parasta 

mahdollista suojaa kaikelle, mitä kodissasi on. 
Olitpa itse kotona, töissä tai lomamatkalla, Kaso 
Ovi tarjoaa huolettomuutta ja mahdollisuuksia 

todelliseen laatuaikaan.
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Ovien puukuitupaneeleihin voi valita muun muassa maalatun, puukuvioisen kalvopinnan, 
petsatun puupinnan tai lakatun viilupinnan. Sisä- ja ulkopuolet voidaan valmistaa myös eri 

materiaaleista ja eri väreillä. Karmi ja runko ovat maalattua terästä. Ovipaneelin muotoilu ja 
kuviointi voidaan valmistaa myös yksilöllisesti. Kaso ulko-ovi varustetaan säänkestävillä pinnoilla.



— turval l isuus —

Pidä kutsumattomat 
vieraat tehokkaasti 
kotisi ulkopuolella

Aito Kaso Ovi varmistaa yksityisyyden 
tunteen ja asumisen mukavuuden.  

Ylivertaisen turvallisuuden ohella Kaso 
Ovi on helppo ja vaivaton käyttää. Se 

nostaa kotisi arvoa ja viihtyisyyttä aivan 
uudelle tasolle.

Murtotestattu (EN 1627) 
Kaso Ovi on paras tapa suojata 

kotisi asuntomurrolta. Se 
ei väänny puuoven tavoin, 

vaan säilyttää muotonsa 
sorkkaraudankin käsittelyssä. 

Lomakin rentouttaa paremmin, 
kun voit luottaa kotiovesi 

pysyvän kiinni.



— turval l isuus —

Tulipalon sattuessa jokainen hetki ratkaisee. Kaso 
Oven testattu palosuoja on 45 minuuttia (EI45) 
– puuovet yltävät tyypillisesti vain puoleen tuntiin. 
Tämä ero voi osoittautua elintärkeäksi.

Olipa kyse työn tekemisestä kotona, päiväunista 
tai elokuvan katselusta, asunnon ulkopuolelta 

kantautuvat äänet häiritsevät. Joskus jopa 
ylenpalttisesti. Kaso Ovi vaimentaa tehokkaasti 

ulkopuolisten äänet ja antaa sinulle rauhan 
keskittyä olennaiseen.

Omassa kodissa ei tarvitse kärsiä rapusta 
kulkeutuvista hajuhaitoista. Kaso Oven tiivis 
rakenne pitää niin ruoan kuin tupakankin käryt 
ulkopuolella, lisäten niin asumisen viihtyisyyttä 
kuin yksityisyyden tunnetta.

Kaso Ovet eristävät myös lämpöä  
– näin ne ovat myös energiatehokas vaihtoehto.
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Kaso Ovi säilyttää muotonsa, 
sillä toisin kuin puuoven, sen 

rakenne ei elä ilmankosteuden 
vaihteluiden mukaan. Niin 

palo- ja murtosuoja kuin haju- 
ja äänieristys säilyvät Kaso 
Ovessa vuodesta toiseen.

Teräskarminsa ansiosta Kaso Ovi säilyttää 
muotonsa hyvin. Ovi on saatavilla joko 
kuvassa näkyvällä RST-kynnyksellä tai 

tammikynnyksellä varustettuna.

Suunniteltu sinun tarpeisiisi

Kaso Ovi soveltuu niin kerrostalohuoneiston, rivitalon, omakotitalon kuin liikehuoneiston 
ulko- tai välioveksi. Asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan turvaovesi niin, että se vastaa 

käyttötarpeitasi mahdollisimman hyvin.
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Turvallisuutta pienintäkin 
yksityiskohtaa myöten
Kaso Ovi on helppo asentaa 
vanhan oven tilalle. Ovi on kevyt 
käyttää ja kerrostaloissa rapun 
yleisilme pysyy siistinä kun 
perinteisiä murronestotarvikkeita 
ei enää tarvita oven ulkopintaan.

Ovikilvessä on maininta oven 
palo- ja murtoluokasta. 

Helppokäyttöinen lukitus
Oveen voidaan asentaa 

Suomessa yleisimmin 
käytettyjä mekaanisia tai 

sähköisiä lukkoja, kuten Abloy, 
ILoq ja Kaba. Valikoimissa 

on myös monisalvallinen 
mekaaninen Mottura-lukko.



Tekniset tiedot

Mitat
Vakiokoot 9x21 10x21
Tarvittava asennustila L x K (mm) 910x2110 1010x2110
Karmi L x K (mm) 890x2090 990x2090
Avoin tila L x K (mm) 780x2015 880x2015
Paino (kg) 88 98

Luokitukset
Sertifioitu murtoluokitus Luokka 3 (EN 1627)
Paloluokka EI 30/45
Äänieristys 41 dB
Tuulikuorman kestävyysluokitus C3
Ilman läpäisevyysluokitus 3
Veden tiiviysluokitus 2A

Kaso ovi
Soveltuu kerrostaloihin ja julkisiin tiloihin.
Lukitus  Esimerkiksi Abloy ja Mottura
Vakiokoot  9x21 ja 10x21 (saatavissa myös   
 muita kokoja)
Toimitukseen  
kuuluu  Teräskarmi, painikkeet molemmille  
  puolille, kynnys ja ovilistat 
Lisävarusteena  Laaja valikoima lisävarusteita mm.  
 palotestattu postiluukku, ovikello,  
 ovisilmä, ovensuljin
Takuu  2 vuotta
Murtoluokka  2, 3 tai 4 (EN 1627)
Paloturvaluokka  EI 30/45
Laatujärjestelmä ISO 9001
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Esimerkkejä värivaihtoehdoista*

PL06 PL07 PL09 PL12

Lakattu WRB-levy (soveltuu sisä- ja ulko-oviin)

DF kuvio 5F kuvio 10F kuvio

Kuviot

MF kuvio  
ilman koristelistoja

MF kuvio koristelistoilla

RAL 7042 RAL5000 RAL8012 RAL9010

Maalattu pinta (soveltuu sisä- ja ulko-oviin)

*Värit saattavat näyttää luonnossa erisävyisiltä kuin esitteessä.

Laaja pinta- ja värivalikoima, esim. tammiviilu, maalattu, puukuvioitu kalvopinta tai lakattu WRB-levy.

Classic 18 Classic 8 Classic 15 Classic 10

Kalvopinta (soveltuu vain sisäoviin)

Kaikki oikeudet pidätetään.



Kaso Oy 
Lyhtytie 2 
00750 Helsinki
Puhelin +358 10 2713 700
myynti@kaso.fi
www.kasoturvaovet.fi

Kotimainen Kaso Oy on luonut asiakkailleen turvaa jo vuodesta 1944. Olemme edelläkävijä omaisuuden 
ja tiedon suojaamisessa niin murtoa, paloa kuin muitakin uhkatekijöitä vastaan. Toimintaamme ohjaavat 
asiakkaidemme tarpeet. Tuotteemme testataan eurooppalaisten standardien mukaisesti ja ne täyttävät 
viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden vaatimukset niin Suomessa kuin maailmallakin.


