






Johdanto
Viking Window AS on pitkäikäisten, sään-
kestävien puuikkunoiden ja –ovien valmis-
tuksen asiantuntija. Viking Window AS 
valmistaa myös puu-alumiini yhdistelmä- 
ikkunoita ja etuovia.  

Yritys perustettiin Viron ja Tanskan yhteishankkeena, 
ja se on toiminut vuodesta 1996; yrityksen toiminta 
perustuu korkeatasoiseen asiakaspalveluun, hyvään 
työympäristöön sekä nopeaan ja täsmälliseen tuotan-
toon. Viking Window AS:n valmistamat puiset ikku-
nat ja ovet ovat malleja, joita on käytetty pohjoismai-
sessa ilmastossa vuosikymmenien ajan. Nämä mallit 
ovat kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan Virossa, sillä 
niiden korkea laatu luo turvallisuuden tunteen, joka 
kestää vuosikymmeniä.

Tunnustukset, jotka 
vahvistavat erin-
omaista mainetta 
Vuonna 1999 Viking Window AS:n todettiin 
olevan Viron perheystävällisimpiä yrityksiä. 
Vuonna 2000 Det Norske Veritas myönsi yh-
tiöllemme laadunhallinnan ISO 9001 sertifi-
kaatin – Viking oli ensimmäinen rakennus-
puusepänalan yritys, jolle myönnettiin tämä 
sertifiointi.

Vuonna 2003 Viron tasavalta palkitsi yri-
tyksemme “Parhaan vientiyrityksen” tun-
nustuksella. Vuonna 2004 “Yritys-Viro”, 
talousasioiden ja viestintäministeriö sekä 
Viron Laatuyhdistys palkitsi meidät 
”Johtamisen laatupalkinto” –

nimellä tunnetussa kilpailussa pienten ja keski-
suurten yritysten kategoriassa Viron parhaana 
yrityksenä.
Vuonna 2006 virolainen talousalan lehti, Äripäev, 
ilmoitti meidän olevan Järvan maakunnan paras 
yritys, ja vuonna 2007 meidät arvostettiin kolman-
neksi parhaaksi virolaiseksi rakennusmateriaalien 
toimittajaksi. “Yritys-Viro” sekä talousasioiden ja 
viestintäministeriö palkitsi meidät parhaana Viron 
alueen kehittäjänä ”Liikealan palkinnot 2007” –
tilaisuudessa ja Järvan maakuntahallitus totesi 
meidän olevan Järvan maakunnan paras yritys 
isojen yritysten kategoriassa. 

Vuonna 2008 Yhdistyneissä Kuningaskunnissa 
toimiva organisaatio BM TRADA (BM TRADA
Enhanced Security Windows BS 7950 & BS 644) 
myönsi Viking Window AS:n puuikkunalle 
turvalasilla ja turvalukituksella varustettujen 
ikkunoiden sertifikaatin

Ympäristön kannalta
puhdas tuotanto
Meidän toivomuksenamme on se, että asiakas-
tyytyväisyyttä ja tuotannon korkeaa laatua ei saa-
vuteta ympäristön kustannuksella. Tuotannon 
aikana käytämme yhtä kaikkein ympäristöystä-
vällisintä uusiutuvaa materiaalia – puuta. Tämän 
lisäksi muita materiaaleja valitessamme käytäm-
me ensisijaisesti ympäristön kannalta kestäviä 
vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi vesipoh-
jaisia liimoja, maaleja, värejä ja lakkoja. 
Kesällä 2005 Viking Window sai ISO 
14001 ympäristönhallintasertifikaatin.
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St Gobain, Fix, ASSA, PN Beslag, Teknos ja Dyrup 
kuuluvat useimmiten käyttämiimme yrityksiin.

Tutkimus ja kehitys
Yrityksemme investoi innovatiiviseen tuotanto-
teknologiaan ja nykyaikaisiin teknisiin ratkaisui-
hin. Samanaikaisesti olemme sitoutuneet työnte-
kijöidemme kehittämiseen: säännöllisen koulu-
tuksen puitteissa järjestetään useita koulutus-
kursseja sekä työpajoja. Testaamme jatkuvasti sitä, 
että tuotteemme vastaavat niille asetettuja vaati-
muksia. Olemme tarkistuttaneet tuotteidemme 
laadun testauslaboratorioissa Tanskassa Århusin 
testauskeskuksessa, Norjassa SINTEF:issä sekä 
Yhdistyneissä Kuningaskunnissa Chiltern 
Dynamicsissa

Laadunvalvonta
Vastaanottaessamme raaka-aineita tarkistamme 
niiden sopivuuden kyseessä olevan työn vaati-
muksiin, ja valvonta jatkuu läpi koko valmistus-
prosessin. Ennen toimitusta asiakkaalle valmis 
tuote käy myös läpi vaiheen, jossa se tarkistetaan 
perusteellisesti.

Kiinnitämme paljon huomiota virheiden ennalta 
ehkäisemiseen. Työmme jatkuva tarkistaminen 
varmistaa sen, että jokainen asiakas saa tilaaman-
sa tuotteen luvattuna ajankohtana, ja että kysei-
nen tuote täyttää kaikki laatuvaatimukset.

Joustavuus
Meillä on asiakkaita Ruotsissa, Norjassa, Tans-
kassa, Suomessa, Islannissa, Yhdistyneissä Kunin-
gaskunnissa, Latviassa, Irlannissa sekä Japanissa. 
Eri markkinoiden erojen vuoksi tuotteisiimme 
kohdistuu entistäkin korkeampia vaatimuksia, ja 
sen ansiosta pystymme toimimaan joustavasti 
kiinnittäen huomiomme asiakkaan toivomuksiin. 
Viking Window –tuotteille myönnetään viiden 
vuoden takuu.

Laatu
Laatu on tärkeimpiä prioriteettejamme. 
Voidaksemme saavuttaa ja varmistaa tuotannon 
ja palvelun laadun sekä kehittää sitä yhä parem-
maksi, keskitymme seuraaviin asioihin.

Asiakaspalaute
Järjestämme säännöllisesti asiakas-uskollisuustut-
kimuksia arkkitehtien, kiinteistökehittäjien, raken-
nusyhtiöiden sekä loppuasiakkaiden keskuudessa. 
Tällä tavoin saamme tuotteidemme laatua koskevaa 
palautetta sekä mahdollisia ajatuksia ja ideoita siitä, 
kuinka voimme kehittää tuotteita asiakkaiden 
toivomusten pohjalta.

Täydelliset raaka-aineet, huipputoimittajat 
Me käytämme parhaita raaka-aineita, koska vain niitä 
voidaan käyttää todella hyvien tuotteiden valmistami-
seen. Ikkunoita ja ovia varten toimitettu puuaines on 
korkealaatuista, ja muut komponentit ovat markkina-
johtajien toimittamia. Me toimimme yhteistyössä aino-
astaan oman alansa parhaiden edustajien kanssa: 
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Vuodesta 2007 lähtien Viking Window AS on tar-
jonnut tuotteita, jotka on valmistettu FSC-sertifioi-
duista ja kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista 
metsistä peräisin olevista materiaaleista. FSC –toimi-
tusketjun sertifikaatti todistaa loppukäyttäjälle, että 
heidän hankkimansa tuote on valmistettu raaka-ai-
neista, jotka ovat peräisin kestävän kehityksen mukai-
sesti hoidetuista metsistä. Tuotteisiin, jotka on valmis-
tettu FSC-sertifioidusta puusta, kuuluvat puiset etuo-
vet, puu-alumiini-ikkunat sekä kaksois- ja kolmois-
lasitetut puiset ikkunat.
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Tuoteratkaisut
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Piirroksissa näkyy vain osa mahdollisten ratkaisujen kokonaismäärästä
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Viking ikkunat ja
ovet
Ulospäin avautuvan Viking-ikkunan tai puisen ikku-
nan idea on lähtöisin Pohjoismaista, jotka tunnetaan 
kovista tuulistaan ja myrskyistään. Pohjoismaisen 
rakennuspuusepän-teknologian mukaan nykyaikai-
sen ikkunan tulee aueta ulospäin, jotta se olisi täysin 
tuulen- ja vedenpitävä, ja siinä täytyy käyttää puuta, 
joka on käsitelty siten, että se on pitkäikäinen, käyttä-
mällä tyhjiösyvä-kyllästysmenetelmää.
Viking –ikkunat jaetaan viiteen ryhmään niiden 
avautumistyypin mukaan. Tämä lisäksi Viking val-
mistaa myös energiatehokkaita kolminkertaisia lasi-
tettuja puuikkunoita ja palosuojaikkunoita. 
Valmistamme myös etuovia ja parvekeovia sekä par-
vekkeiden tai terassien liukuovia. Valmistamme kaik-
ki ikkunat ja ovet vaatimusten mukaan, asiakkaan 
toimittamien mittojen mukaan.

Vikingin ikkunatuotevalikoimaan kuuluu nyt turva-
lasilla ja turvalukituksella varustettuja puuikkunoita, 
jotka täyttävät Yhdistyneiden Kuningaskuntien ”Tur-
vattu muotoilulla” -koodin (Secured by Design code) 
käsitteelliset vaatimukset. 
”Turvattu muotoilulla” on Yhdistyneiden Kuningas-
kuntien poliisivoimien aloite, ja sillä tarkoitetaan tuo-
tetta, joka on suunniteltu tukemaan rikosten ennalta 
ehkäisyä noudattamalla standardeja, joka täyttävät suu-
remmat turvavaatimukset, suureen joukkoon tuote-
ryhmiä.
Korkeammilla turvatasoilla varustettujen ikkunoiden 
pääajatuksena on pienentää helpon, nopean ja äänet-
tömän sisään murtautumisen mahdollisuutta, estäen 
murtovarkaita pääsemästä ikkunan kautta huomaa-
matta sisään – rikkomalla ikkunan karmi- ja käden-
sijaosa tai rikkomalla lasi kokonaan.

Viking –ikkunan etuja  
Säänkestävä. Mitä suurempi 
ikkunaan kohdistuva tuulen tai 
sateen paine on, sitä tiukemmin 
ikkuna tiivistyy.

Enemmän vapautta sisustussuunnitteluun. Ulospäin 
aukeava ikkuna ei rajoita verhojen vetämistä tai niiden 
liikettä. Ikkunalaudalle voidaan myös sijoittaa esineitä, 
sillä karmin toiminta-alue on ikkunanpielen ulko-
puolella.

Helppo puhdistaa. Haluttaessa pestä kääntyen 
avautuva ikkuna, ikkunaa voidaan kääntää 180˚  
sisäpuolen puhdistamisen helpottamiseksi.

Vakaa. Ikkunoissa on lukot, jotka sulkeutuvat 
kahdesta neljään kohdan välillä, ikkunan koosta 
riippuen. Ovessa on lukituskieli, joka tulee ulos 
kolmesta kohdasta.

Kiinnitettävät tuuletusasennot. Sisäänrakennettujen 
lukituskohtien ansiosta sivulta aukeava ikkuna on 
helppo asettaa eri tuuletusasentoihin.
Kaikissa lukoilla varustetuissa ikkunoissa on myös 
mikrotuuletustaso.

Kestävä. Puun tyhjiösyväkyllästysprosessilla saadaan 
aikaan erittäin kestävä, pitkäikäinen tuote.

Perinteinen ja luonnollinen materiaali. Ikkunat ja 
ovet valmistetaan korkealaatuisesta, huolellisesti 
valitusta mäntypuusta, ja ne viimeistellään ym-
päristöystävällisillä vesipohjaisilla maaleilla ja 
lakoilla
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Puupinnat ja
yksityiskohdat
Raaka-aineet
Viking ikkunat ja etuovet valmistetaan korkea-

laatuisesta mäntypuusta. Puuta valittaessa luo-

tamme Pohjoismaissa käytettäviin A1-A3 puun-

laatukriteereihin

Liimapuu 
Viking –tuotteet valmistetaan käyttämällä 

liimapuuta ja sormiliitoksia, jotta saavutetaan 

suurempi vakaus ja puun sisäisten rasitusten 

parempi tasapainotus, jotta saadaan aikaa 

kestävämpi tuote. Laminaatissa käytetään 

ainoastaan täydellisiä puukerroksia, jotta 

säilytetään puun luonnolliset ominaisuudet. 

Laminaatit muodostetaan käyttämällä ympä-

ristöystävällisiä ja kosteudenkestäviä PVA -

liimoja.

Puun suojaus
Viking –ikkunan puuosat suojataan lahottajasienen 

aiheuttamilta vahingoilta käsittelemällä ne tyhjiö-

ympäristössä erityisillä sientenestoaineilla, mikä on 

tehokkaimpia käytettävissä olevia käsittelyjä.

Puu suojataan ultraviolettivalon lahottavalta vaiku-

tukselta sen pintakäsittelyllä – joko läpinäkyvän sä-

vyisellä lakalla tai läpinäkymättömällä maalilla, 

asiakkaan toivomusten mukaan. 

Pintakäsittelykerros sallii puupintojen hengittää 

vapaasti, laajentua ja supistua ilman että puu hal-

keilee.

Pintakäsittely
Asiakkaan toivomusten mukaan heidän tilaamansa 

puusepän tekemä puutavara voidaan toimittaa 

pintakäsiteltynä valkoisella tai värillisellä maalilla tai 

millä tahansa RAL –värillä tai asiakkaan valitsemalla 

lakalla 

Maalausprosessissa käytetään pohjamaalia ja sen 

jälkeen pintamaalia, joka peittää puun syyt ja antaa 

lopputulokseksi pehmeän, maalatun viimeistelyn. 

Pintakäsittely lakalla pitää sisällään kappaleen pet-

sauksen ja sitten pinnoitteen kahdella lakkaker-

roksella, joka jättää puun syyt näkyviin ja korostaa 

niitä. Saatavilla on laaja valikoima lakkavärejä. 



palat tarttuvat kalvoon eivätkä putoa pois. Lasi 

murenee moniksi pieniksi paloiksi, joissa on vä-

hemmän teräviä reunoja, kun se rikkoutuu, ja 

tämä pienentää ruumiinvammojen vaaraa

Ääntä vaimentava lasi:

Suositellaan usein rakennuksiin, jotka sijaitsevat 

vilkkaan paikallistien, rautatien, lentokentän tai 

moottoritien vieressä. Äänen vaimennus riippuu 

ikkunassa käytetyn lasin paksuudesta sekä siitä 

käytetäänkö kerroslasia, jolla on hyvät äänenvai-

mennus-ominaisuudet.

Ikkunoita voidaan valmistaa sopimaan määrättyyn 

tilanteeseen ja äänenvaimennusvaatimuksiin.

Auringolta suojaava lasi:

Kesällä huoneen lämpötila voi kohota nopeasti, jos 

sinne pääsee suora auringonvalo. Jos vaatimuksena 

on pitää lämpötilat alhaisempina kesällä, voidaan 

käyttää auringolta suojaavaa lasia

– tällöin tavallisesti kyseessä on tummennettu lasi

tai lasi, jolla on erityinen pinnan päällinen, joka 

sopii rakennuksen vaatimuksiin.

Polttovärjätty ja värillinen lasi:

Ikkunassa voidaan käyttää myös polttovärjättyä ja 

värillistä lasia korostamaan rakennuksen ulkonä-

köä ja luonnetta

Oikean lasin valitseminen
Lasia valittaessa tulisi ottaa huomioon rakennus, 

asuinolosuhteet paikallisessa ympäristössä sekä 

asiakkaan toivomukset. Yhteen rakennukseen 

sopiva lasipaketti ei ehkä ole paras mahdollinen 

toiseen rakennukseen. Vikingillä on tarjolla laaja 

valikoima lasivaihtoehtoja, jotka sopivat mihin 

tahansa vaatimuksiin.

Energiatehokas lasi:

Lämpö siirtyy kolmella tavalla: lämpösäteilyllä, 

kulkeutumisella ja lämmönjohtavuudella. Melkein 

kaksi kolmasosaa lämmöstä siirtyy ulos huoneesta 

lämmönjohtavuuden kautta. Viking  -ikkunan 

avulla lämmön siirtymistä huoneen ulkopuolelle 

voidaan pienentää erityisesti valitsemalla sekä lasi 

että ikkunaruutujen välinen kaasutäyte säästäen 

siten sähkölaskuihin kuluvaa rahaa.

Energiatehokkaassa lasissa lasin yksi pinta on pääl-

lystetty metallioksidikerroksella, joka rajoittaa läm-

mön läpäisykykyä. Tämä lasi lämpenee yhtä nope-

asti kuin vakiotyyppiset lasit, mutta se säteilee vä-

hemmän lämpöä.

Vieläkin suurempi teho voidaan saavuttaa, jos 

oksidipinnoitetun lasin ja tavallisen lasin välinen 

alue täytetään kaasulla, kuten esimerkiksi argonilla, 

joka vähentää lämmön kulkeutumista yksikön si-

sällä. Ikkunan termisen toiminnallisuuden määrit-

telee sen U-arvo. Mitä pienempi U-arvo on, sitä 

parempi terminen toiminnallisuus on.

Turvalasi:

Ikkunoissa voidaan käyttää kerroslasia tai karkais-

tua lasia turvallisuuden parantamiseksi. Kerroslasi 

on yhä turvallinen rikottunakin, sillä laminoitujen 

lasikerrosten välissä on kalvo. Jos lasi rikotaan
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Lasin suorituskyky:

Seuraavassa taulukossa näytetään suoritusarvot, 

jotka ovat saavutettavissa, vastaamaan Teidän 

vaatimuksianne:

Ikkunaruudun
tyyppi

Valon läpäi-
sykyky
(LT %)

Aurinko-
kerroin
(SF g)

U-arvo
(W/m2K)

kirkas/matala E (4-18-4) 79,5 0,624 1,38
Kirkas/ Matala E 

argonilla (4-18-4)
79,5 0,625 1,14

Cool-lite

SKN174/ Kirkas 

argonilla (4-18-4)

68,8 0,416 1,14

Matala E/Kirkas/

MatalaE(4-16-4-18-4)
70,7 0,501 0,72

Matala E/ Kirkas /

Matala E argonilla 

(4-16-4-18-4)

70,7 0,501 0,55

Vaihtoehto 2: Puitteen jakokappaleet liimataan lasin 
molemmille puolille. Lasiruutujen välissä oleva valekehys 
antaa näkövaikutelman erillisistä lasineliöistä. 

Vaihtoehto 3: Puitteen jakokappaleet ovat ikkunan 
ulkopuolella, ja ne voidaan tarvittaessa irrottaa. 

Vaihtoehto 4: Puitteen jakokappaleet asennetaan 
ikkunaan kahden lasikerroksen väliin.

Vaihtoehto 5: Siellä missä käytetään useita erillisiä 
laseja, puitteen jakokappale sijoitetaan lasien väliin.

Puitteen jakokappaleet
Saatavilla on suuri joukko erilaisia 

vaihtoehtoisia puitteen jakokappaleita

Vaihtoehto 1: Puitteen jakokappaleet liimataan lasin 
molemmille puolille 

• Valon läpäisykyky (LT %) – näkyvän valon määrä, joka

pääsee lasin läpi ilmoitettuna prosenttiosuutena ulkovalosta, 

joka osuu ikkunaan.

• Aurinkokerroin (SF g) – suhde, joka vertaa auringon

energian läpäisevyyttä määrätyn lasityypin tyhjän aukon läpi. 

Mitä alhaisempi ilmaisin, sitä tehokkaampi suojaustaso 

auringon energian läpäisevyyttä vastaan.

• U-arvo (W/m2K) – suuruusarvo, joka kuvaa lämpöhäviötä

1m2 (yksi neliömetri) alan läpi, kun sisä- ja ulkolämpötilan 

välinen ero on yksi Celsius-aste.

Näennäinen puitteen jakokappale

Irrotettava puitteen jakokappale

Valepalkki

Liimattu puitteen jakokappale 

26
 m

m

26 mm

61
 m

m

15
 m

m

25 mm

Läpimentävä pystysuora puitteen jakokappale
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Ikkunoihin käytämme Titon ja Hoppe kahvoja.

Ikkunaan on vaikea päästä käsiksi ulkopuolelta, 

jotta sen voisi pestä; me suosittelemme käyttämään 

alaosasta kääntyvää-avautuvaa ikkunaa tai sivulta 

avautuvaa 90˚ ikkunaa. Kääntyvän-avautuvan ik-

kunan ulkopuoli voidaan kääntää huoneeseen päin 

sen täydessä avautumisasennossa.

Ikkuna, jossa kolminkertainen lasitus

Viking 3K –ikkuna on energiatehokas ikkuna, jossa 

on kolminkertainen lasitus (U-arvo 1 W/m2K) ja 

se vaimentaa ääntä erittäin tehokkaasti. Ikkuna 

voidaan valmistaa alaosasta kääntyvänä-avautu-

vana tai 90˚ sivulta avautuvana.

Lisävarusteet

Käytämme Fix salpoja, PN Beslag ja Yale 

saranoita sekä Titon kahvoja.

Titon Select Standard ja Hoppe Tokyo sarjoissa

Ikkunat
Me tarjoamme ikkunoita, joissa on viisi erilaista 

avautumistapaa sekä lukuisia yhdistelmiä. Tämän 

lisäksi voimme valmistaa myös energiatehokkaita 

ikkunoita, joissa on kolminkertainen lasitus, 

avautumattomia ikkunoita sekä 

paloturvallisuusmääräykset täyttäviä ikkunoita.

12

Kääntöikkuna

Sivulle aukeava ikkuna Alaosasta aukeava ikkuna

90º alaosasta aukeava ikkuna Ylhäältä ripustettu ikkuna

Titon Standard Series 



Pohjasta kääntyvissä-avautuvissa ikkunoissa on 

lukkosarjassa lapsilukko. Lapsilukko voidaan 

asentaa kaikkiin ikkunoihin, joissa on kahvat.

Me käytämme tuuletuskiinnitteitä Fix 760, Fix 86 ja Fix 93.

Kaikki aukot on varustettu mikroilmastoinnilla.

13

Hoppe Tokyo 

Fix 86Fix 93

tuuletusliuskat

Fix 760

13

on lukittavat kahvat. Kumpikin ikkuna voidaan 

myös lukita avaimella sisäpuolelta.

Asennusaukot voidaan tehdä tuotteisiin.

Ikkunan sivukarmeihin tai karmeihin voidaan 

asentaa tuuletusliuskat.

Hoppe-sarjan kahvoihin on saatavilla 

valikoima suojuksia.

Karmin jatkokappaletta voidaan käyttää 

keskimääräistä paksummissa seinissä.

•

•

karmin jatkokappale



Ovet
Me valmistamme etuovia ja parvekeovia. 

Kaikki ovet ovat kolmesta kohdasta lukittavia, 

mikä tekee ovista vakaita ja turvallisia.

Poikkileikkaus oven kulmasta, jossa on levy.

1414

Valmistamme myös liukuovia, jotka soveltuvat 

etuoviksi parvekkeille, verannoille sekä muihin 

paikkoihin, missä ei ole riittävästi tilaa ovelle, joka 

avautuu perinteisesti sisä- tai ulkopuolelle. Viking 

Windowin valmistamat liukuovet on varustettu 

korkealaatuisella modernilla Sigenia AUBI HS 

sisäänkäynnin esto-järjestelmällä. Ovi sulkeutuu 

salvalla, ja se voidaan asettaa erittäin helposti ja 

mukavasti tuuletusasentoon. Aktiivinen oven ke-

hys liikkuu rullilla sisäpuolista rakennetta pitkin.
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Lisävarusteet

Käytämme Fix -salpoja, ASSA avainpesiä ja PN 

Beslag saranoita. Tarjoamme kolmentyyppisiä 

salpoja: etuoveen Fix 2151 ja Fix 2002 sekä 

parvekeoveen Fix 951F.

.

Yhdistämme ytimet vääntönuppiin tai 

umpipäälliseen seuraavilla tavoilla:

Lukitussylinterit           Sisäpuolella  Ulkopuolella

ASSA 701, 711 vääntönuppi  avainpesä

ASSA 702, 712 avainpesä avainpesä

ASSA 703, 713 avainpesä umpipäällinen  

ASSA 701 ASSA 711

ASSA 702

ASSA 703

ASSA 712

ASSA 713

Fix 2002Fix 951F Fix 2151

 Vääntönuppi Umpipäällinen
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ASSA 6640
(kromi)

ASSA 6640
(messinki)

ASSA 6640
(himmeä messinki)

ASSA 6640
(tumma oksidi)

ASSA 6638
(kromi)

ASSA 6638
(messinki)

ASSA 6638
(himmeä messinki)

ASSA 6638
(tumma oksidi)

ASSA Epok 1956

(kromi)
ASSA Epok 1956

(messinki)
ASSA Epok 1956

(himmeä messinki)
ASSA Epok 1956
(tumma oksidi)

ASSA Epok 1918
(kromi)

ASSA Epok 1918
(messinki)

ASSA Epok 1918
(himmeä messinki)

ASSA Epok 1918

(tumma oksidi)

Valikoimaan kuuluu mallien ASSA 6640, ASSA 6638 

ja Epok -sarjan 1956 ja 1918 kahvoja.
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Lukittava kahva Fix 876s, jota käytetään myös ik-

kunoissa, voidaan asentaa parvekeoveen, ja se voi-

daan lukita sisäpuolelta avaimella.

Ikkunan kahvaa Fix 83 voidaan käyttää parveke-

oveen, ja se voidaan lukita kahvan alapuolella ole-

van Fix 840 lukon avulla. Parvekeovi voidaan lait-

taa tuuletusasentoon kahvan avulla.

Käytämme ovilevyjä, joiden paksuus on 26mm 

ja 40mm. Ovilevy on joko vaneria tai MDF -le-

vyä, jonka keskellä on eristemateriaali. 26mm 

levyn ulkopuolelle on tehty urat. 40mm levyn 

ulko- ja sisäpuoliset osat on jyrsitty.

40mm ovilevy:
näkymä ulkosivulta ja yläpuolelta

26mm ovilevy:
näkymä ulkosivulta ja yläpuolelta

26mm ovilevy:
näkymä sisäsivulta 

Karmin jatkokappaletta voidaan käyttää siellä, 

missä seinien paksuus on keskimääräistä 

suurempi.

•

•

karmin jatkokappale
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