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Seuraavan sukupolven lamellinosto-ovet

Lasitus
Lasitusvaihtoehdot vaihtelevat kokonaisista 
ikkunalamelleista yksittäisiin ikkunoihin, jotka ovat 
muodoltaan nelikulmaisia tai soikeita. Ikkunat ovat 
akryylia tai karkaistua lasia. 

Käyntiovivaihtoehdot
Käyntioven leveys on 900 mm, joten se täyttää 
markkinoiden vaatimukset. Matalalla kynnyksellä 
varustetussa käyntiovessa on vankka, leveä, vain 30 mm 
korkea alumiiniprofiili. Profiili ei estä kulkemista.  
Se on uritettu liukastumisvaaran vähentämiseksi.

Vakiovärit
Teräspintaisen Crawford OH1042P -lamellinosto-oven 
ulkopintaan on saatavana 9 vakioväriä. Sisäpinnan väri 
on RAL 9002 harmaanvalkoinen. Alumiinipintaisen 
Crawford OH1042P -oven ulkopintaan on saatavana  
3 vakioväriä. Sisäpuolen väri on luonnonalumiini.

Uusi moderni, vankkatekoinen ja monikäyttöinen  
ASSA ABLOY Entrance Systemsin Crawford OH1042P pitää 
liiketoimintasi vauhdissa joka säällä. Tämä innovatiivinen, 
erittäin hyvin eristetty, kestävä ja näyttävä lamellinosto-ovi 
tuo tullessaan runsaasti vaihtoehtoja ja erittäin edulliset 
käyttökustannukset. Tämä laadukas ovi on oikea valinta 
varastoihin, logistiikkakeskuksiin ja kaikkiin liiketiloihin.
 
Kaikki Crawford OH1042P -lamellinosto-oven 
osat on tehty täyttämään tiukimmat vaatimukset. 
Tuultakestävien, vahvistettujen lamelleiden ansiosta 
tämän oven vesitiiviys-, tuulikuorma- ja ilmatiiviysluokka 
on 3 joten se kestää pitkään ja näyttää hyvältä. Pienillä 
innovaatioilla on suuri vaikutus rakennuksiin, joita niiden 
avulla suojataan.  
 
Valittavana on yhdeksän ulkopinnan värivaihtoehtoa tai 
sisä- ja ulkopuolen yksilöllinen maalaaminen tehtaalla. 
Saatavana on useita koko-, lamelli-, ikkuna-, lukko-, 
kahva- ja käyntiovivaihtoehtoja, joten Crawford OH1042P 
-lamellinosto-ovi soveltuu kaikkiin teollisuuden tarpeisiin.

Crawford OH1042P

Tekniset tiedot
Vakiomitat enintään (W x H)1 8000 x 6000 mm

Lamellin paksuus 42 mm

Ikkunat lisävaruste

Käyntiovi lisävaruste

Kulunvalvonta ja automatiikka lisävaruste

Tuulikuorma, EN 124242 
Luokka 3 
Luokka 2

W < 4250
W > 4250

Lämmönläpäisy, EN 124283

Täyslamelliovi (teräs)
Täyslamelliovi (alumiini)

1,10 W/(m2K) 
1,14 W/(m2K)

Veden läpäisevyys, EN 124254 luokka 3 (170 pa)

Ilman läpäisevyys, EN 124264 luokka 3

1) Muita kokoja tilauksesta  2) Käyntiovella tai ilman. Korkeampi 
tuulikuormaluokitus tilauksesta  3) Oven koko 4000 x 4000 mm   
4) Käyntiovella tai ilman



www.crawfordsolutions.fi

Avustettu käsikäyttö
Saatavana on kaksi erityyppistä 
ketjutaljaa, joiden valinta 
riippuu oven painosta. 

Kaikki käsikäyttöiset 
Crawford-ovet voidaan 
jälkikäteen varustaa 
koneistolla 
ja automatiikalla.

Tutka
ValokennotMagneettisilmukat

Kauko-ohjaus

Vetokytkin

Painike

Täydellinen lukko, joka sisältää kahvan ja 
lukkosalvan oven molemmilla puolilla tai vain 
sisäpuolella. Kaikki sähkölukolla varustetut ovet 
voidaan lukita kauko-ohjatusti kytkimellä tai 
PC:llä. Lukituksen tilaa voidaan valvoa.

Matalalla kynnyksellä varustettu käyntiovi
Matalalla kynnyksellä varustetussa 900 mm 
leveässä käyntiovessa on vankka, leveä, vain 
30 mm korkea alumiiniprofiili. Profiili ei estä 
kulkemista. Se on uritettu liukastumisvaaran 
vähentämiseksi.

180 mm korkealla kynnyksellä varustettu 
vakiomallinen käyntiovi
Tässä käyntiovessa on vakiomallinen 
alalamelli ja alatiiviste. Vahvike varmistaa 
oven lujuuden ja tuulikuorman keston.

Kokonaiset ikkunalamellit ikkunoilla 
varustettuna
Saatavana on useita erityyppisiä 
ikkunoita, jotka on valmistettu yksin- tai 
kaksinkertaisesta akryylista (himmeä tai 
värillinen) tai karkaistusta lasista.

Ikkunat
Saatavana on useita 
murronkestävillä kehyksillä 
varustettuja ikkunavaihtoehtoja eri 
materiaaleista.

Korroosiosuoja 
(sinkki-alumiinipinnoite, 
255 g/m²)

Saatavana on myös alumiininen 
ovilehti vaativiin ympäristöihin 
pidentämään oven käyttöikää.

Polyesteripinnoite

Pohjamaali
Teräs-
/alumiinilevy

Polyuretaani

Pohjamaali

Pystysuoranosto

Korkeanosto

Vakionosto

Matalanosto

Vakioulkovärit

Mittatiedot
 

Lamellivaihto-
ehdot

Lisävarusteet 
ohjauslaitteet 
automatiikka

Sisäpuoli Ulkopuoli

Punainen
RAL 3002

Sininen
RAL 5010

Sininen
RAL 5010

Keltainen
RAL 1021

Valkoinen
RAL 9010

Valkoinen
RAL 9010

Muut
värit

Muut
värit

Harmaanvalkoinen
RAL 9002

Alumiininharmaa
RAL 9007

Alumiini

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Vaaleanharmaa
RAL 9006

Vihreä
RAL 6005

Tilauk-
sesta

Tilauk-
sesta

Alumiini

Teräs


