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Taloyhtiössä on kaksi 1950-luvulla rakennettua taloa, joissa
on yhteensä 40 asuntoa. Alkuperäiset kaksilehtiset puulaakaovet
olivat huonossa kunnossa. Ovien ääneneristävyys oli heikko
eikä paloturvallisuuskaan ollut enää nykynormien mukaista.
Alipaineinen korkea porrashuone imi korvausilmaa huoneistoista,
joihin veto toi pakokaasut ja tupakansavun parvekkeiden ovien
raoista.
”Saatiin Kasolta hyvä tarjous, ja hallitus päätti tilata joka
asuntoon yksilehtisen turvaoven”, Lahtinen kertoo.
Lahtisen mukaan osakkaat ovat tyytyväisiä uusiin oviin.
”Turvaovi on huolloton ja huoleton. Ovi ei reagoi vuodenaikojen
vaihteluihin, eikä meille enää tarvitse tulla kauppaamaan
lisämurtoturvaa. Ovessa on aiempaa parempi äänieristyskin.”
Uudet ovet ovat paloturvallisia, ja hädän hetkellä palokunta
pääsee ovesta leikkurilla tai yleisavaimella.
Metallirunkoisen oven pinta näyttää porrashuoneeseen päin
vaalealta tammelta. Oven sisäpuoli on valkoinen, mikä Lahtisen
mukaan sopii hyvin eteisen valkoisiin seiniin.
”Vanhat ovet olivat tummat, joten vaaleat ovet ovat tuoneet
valoisuutta porraskäytävään.”

KasoGuard-turvaovi on käytettävyydeltään ja ulkonäöltään kuten
tavallinen sisä- tai ulko-ovi, joten
se sopii hyvin sekä uudis- että
saneerauskohteisiin.

”Murtoturvallinen
ovi ja järkevä hinta.
Innostuin heti; uudet
ovet oli järkevää vaihtaa taloyhtiössämme
alkavan putkiremontin
yhteydessä”, arkkitehti
SAFA Onni Lahtinen
sanoo.

Vanhat puuovet vaihtuvat yhä useammin
turvaoviksi

Saranatapein vahvistettu
teräsovi estää asuntoon
murtautumisen esimerkiksi
sorkkarautaa käyttämällä.

Hyvinkääläinen taloyhtiö
sai huollottomat ja huolettomat

TURVAOVET

Arkkitehtitoimisto Design Teamissa suunniteltiin suurlähetystöä,
ja Kaso Oy:n edustaja tuli esittelemään kohteeseen sopivia
turvaovia. Samalla puhuttiin Kason muistakin tuotteista,
esimerkiksi asuntoihin tarkoitetuista turvaovista.
”Murtoturvallinen ovi ja järkevä hinta. Innostuin heti; uudet ovet

olisi järkevää vaihtaa taloyhtiössämme alkavan putkiremontin
yhteydessä”, arkkitehti SAFA Onni Lahtinen sanoo.
Lahtinen asuu Hyvinkäällä Pohjoisella Puistokadulla ja on
taloyhtiön hallituksen jäsen. Hän sai muutkin hallituksen jäsenet
innostumaan ovien vaihdosta – tarvetta oli selvästi.

ILMOITUS

Asuntomurtoja tehdään yhä ammattimaisemmin, ja siksi ovien
rakenteeseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Vanhan
puuoven vahvistaminen turvalukoin tai rakoraudoin ei aina riitä
ehkäisemään murtoa.
Myös paloturvallisuusvaatimukset sekä toiveet paremmasta
ääni- ja hajueristyksestä ovat kasvaneet. Kaso Oy:n
teräsrakenteiset mutta ulkonäöltään puuovia muistuttavat
KasoGuard-turvaovet ehkäisevät tehokkaasti murrot sekä palon
ja savun leviämisen. KasoGuard myös lisää kodin viihtyisyyttä
erinomaisen ääni- ja hajueristyksen ansiosta.
KasoGuard-turvaovi on käytettävyydeltään ja ulkonäöltään
kuten tavallinen sisä- tai ulko-ovi, joten se sopii hyvin sekä
uudis- että saneerauskohteisiin.
Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa, turvaovien asennus
kerrostalohuoneistojen porrastasanneoviksi on jo yksi
vakio
ratkaisuista. Myös Suomessa turvaovien asennus
yksityisasuntoihin kasvattaa nopeasti suosiotaan.
KasoGuard-oven murtoluokka on 3 (EN 1627). Ovi on testattu
ja sertifioitu eurooppalaisen standardin mukaisesti esimerkiksi
sorkkaraudan vääntöä vastaan. Oven paloluokka on EI45;
palonkesto on 45 minuuttia, jolloin väliovea porrastasanneovien
yhteydessä ei välttämättä tarvita. Postiluukun palonkesto on EI
30 eli 30 minuuttia.
KasoGuard-oven mitoitus ja kätisyys tehdään asiakkaan toiveen
mukaan. Vakiona on Abloy- tai Mottura-lukitus heloineen, mutta
myös sähköinen lukitus on saatavissa. Helposti asennettavasta
ovesta on saatavissa laaja valikoima malleja, pintamateriaaleja
ja värejä.
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Lisätietoja:
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