PIHLA
OIVA

IKKUNAT JA OVET
Hyvä perusratkaisu rakentajalle

PIHLA OIVA-TUOTTEET

U-ARVO 1,0

Oiva –tuoteperhe tarjoaa hinta-laatu-suhteeltaan oivallisen
ratkaisun uuden rakentamiseen ja vanhan korjaamisen.
Oiva-perheen ikkunat ja ulko-ovet täyttävät uudisrakentamisen vaatimat energialuokitukset.

OIVA VALIKOIMA
Pihlan Oiva -tuoteperhe koostuu avattavista puualumiini-ikkunoista ja HDF-pintaisista ulko-ovista.
Pihla valmistaa ikkunat mittatilaustyönä. Tämä
mahdollistaa sopivat ikkunat erilaisiin tarpeisiin.
Oiva ulko-ovet tehdään vakiokokoisina.

TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET
Oiva-tuotteet täyttävät lain asettamat energiavaatimukset. Pihla Oiva -ikkunat ja ulko-ovet
ovat selkeitä ja käytännöllisiä perustuotteita,
siksi Oiva onkin kelpo valinta esimerkiksi vapaaajan asuntoon. Valmistustapa ja laatu ovat
luonnollisesti tuttua Pihlaa.

TEHTY SUOMESSA
Jokainen Oiva-ikkuna ja Oiva ulko-ovi
valmistetaan Suomessa.
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Pihla Oivaa valmistetaan yksiosaisena
A-mallin ikkunana. Maksimikoko on
1590*1590 mm. Ikkunoiden lisävarusteisiin
kuuluvat mm. irrallaan toimitettavat
sälekaihtimet.

OIVA IKKUNA
TOIMIVA RAKENNE
Pihla Oiva on kaksipuitteinen puualumini-ikkuna, jonka sisäpuitteessa on kaksinkertainen
eristyslasielementti ja ulkopuitteessa tasolasi.
Oivassa on Pihla-ikkunoiden tuttu rakenne:
vahvat puu- ja alumiiniosat, lujat liitokset sekä
tuulettuva rakenne. Pihla Oiva-ikkunoissa on
kolminkertainen tiivistys ja valkoiset pinnat.
Oiva toimitetaan myös puuvalmiina. Oivan
sisäpuitteessa on moneen kohteeseen soveltuva suora muotoilu.

OIVA-IKKUNAN VARUSTEET
Oiva-ikkunaa valmistetaan yksiosaisena
(A-malli). Ikkunaan on saatavilla tuuletusikkunavarustus, jolloin ikkunan saa avattua tuuletusta varten yhdestä painikkeesta.
Muita Oivan lisävarusteita ovat tuuletusikkunan hyönteispuite ja sälekaihtimet, jotka
molemmat toimitetaan irrallaan ikkunatoimi-

OIVA-RAKENNE

tuksen mukana. Karmisyvyyksiä on kaksi: 130

•

Ulkopuitteessa tasolasi

mm ja erikseen tilattavissa oleva 170 mm.

•

Sisäpuitteessa eristyslasi

•

Eristyslasissa TGI-välilistat

•

U-arvo 1,0

•

Energialuokka A

•
•

4

OIVA
IKKUNA

55

Pintahelat eivät sisälly Oivaoven toimitukseen. Avainpesän
ja painikkeet sisältävä Oivan
lisävarustepaketti toimitetaan
irrallaan.

OIVA ULKO-OVI
KÄYTÄNNÖLLINEN OVI
Pihla Oiva ulko-ovi on kevytrakenteinen lämpöovi. Lämmöneristävyys täyttää rakennussäädösten vaatimukset, sillä U-arvo on 1,0 W/
m2K. Ovissa on kaksinkertainen tiivistys; toinen karmissa, toinen ovilehdessä. Oven pinta
on lujaa HDF-levyä ja ovilehti on jäykistetty
alumiinilla. Ovilehden paksuus on 60 mm.
Oven rakenne tekee Oivan asennuksesta ja
säädöstä vaivattomampaa.

SUOSITUIMMAT MALLIT
Ovien karmisyvyys on 115 mm. Ovia valmistetaan tilauksesta myös 170 mm:n karmisyvyydellä. Oivan ovimallistoon kuuluu Pihlan
yleisimmät ulko-ovimallit.

OIVA-RAKENNE
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•

Kaksinkertainen eristyslasi

•

Eristyslasin välilista alumiinia

•

Eristyslasissa selektiivilasi

•

U-arvo 1,0

OIVA ULKO-OVIMALLIT
OIVA
UO 166

OIVA
UO 167

OIVA
UO 169

OIVA
UO 196

OIVA
UO 171

OIVA
UO 173

OIVA
UO 192X

OIVA
UO 198

Oiva ulko-oven mallit
ja värit. Valkoinen
on vakio, muut värit
lisähintaan.

OIVA
UO 164

OIVA-OVEN VARUSTEET
OIVA-OVEN VAKIOT

PINTAHELAT

Ulko-oven vakiotoimitukseen sisältyy ovilehti

Oiva ulko-ovi toimitetaan ilman pintaheloja.

tiivisteineen, karmi ja kynnys. Myös lukkorun-

Oveen on saatavilla painike ja avainpesä,

ko vastarautoineen sisältyy ovitoimitukseen.

jotka toimitetaan oven mukana erillisessä
pakkauksessa.

OVET SUOSIKKIVÄREISSÄ
Oiva ulko-oven vakioväri on valkoinen. Oivan

LASIT

väreihin on valittu kolme suosituinta lisäväriä:

Malleissa 166, 169 ja 171 on kirkas lasi. Mallissa

tummanruskea, tummanharmaa ja tuvanpu-

192X on koristelasi Stippolyte ja mallin 198

nainen.

lasina on kestosuosikki Cotswold.
HUOM!
Lopullinen väri on
aina syytä tarkistaa
värikartasta, sillä
painoteknisistä syistä
esitteessä saattaa
esiintyä sävyeroja.
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Valkoinen

Tummanruskea

Tummanharmaa

Tuvanpunainen

NCS S 0502-Y

RR32

RR23

NCS S 4050-Y90R

PIHLA
Pihla tarjoaa taloyhtiöille,
yksityishenkilöille sekä alan
ammattilaisille kattavan ikkuna- ja
ovituotevalikoiman. Tuotteet ovat
tunnettuja Pihla-tuotemerkistään.

Pihla myyntipalvelu, p. 0800 550 880
Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.pihla.fi

Pihla varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta.
Tuotekuvissa saattaa esiintyä varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö tilauksen yhteydessä.
Pihla 10/2015

Pihlan ikkunat ja ovet sisältyvät
myös yhä useamman talotehtaan
talopakettiin.

