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Kahden
sukupolven
aikana
puusepäntaito
on säilyttänyt
arvonsa.

NÄKYY TYÖN JÄLJESSÄ
KOTIMAINEN PERHEYRITYS IKKUNANTEKIJÄNÄ
Perheyrityksemme on valmistanut kotimaisia ikkunoita PohjoisPohjanmaalla, Pyhännällä jo yli 40 vuotta. Liki 1,5 miljoonaa Piklasikkunaa ovat löytäneet paikkansa remontoituihin tai juuri rakennettuihin koteihin, vapaa-ajan asuntoihin ja mökkeihin. Suurin osa
ikkunoista on päätynyt paikalleen talotehtaiden kautta.
Arvostus on meille kaikille tärkeä asia. Sitä ei saada puheilla,
vaan se ansaitaan teoilla. Haluamme Piklaksella tehdä oikeita
asioita ansaitaksemme asiakkaidemme arvostuksen.
Kahden sukupolven aikana puusepäntaito on säilyttänyt arvonsa
ja paikkansa, vaikka työmenetelmät ja teknologia ovat kehittyneet
hurjasti. Ikkunan ostajille kehitys näkyy mm. uudenlaisina eristemateriaaleina, erikoislasituksina ja käytännöllisinä lisävarusteina. Voitkin
keskittyä ikkunan valintaan turvallisin mielin, sillä kaikki Piklas-ikkunat
on testattu ja hyviksi havaittu, niin lämmöneristyskyvyltään kuin muiltakin ominaisuuksiltaan. Puutavara on huolella valikoitu, alumiini ja
lasi tulevat meille parhailta tekijöiltä.
Itseäni kiehtoo ikkunan moni-ilmeisyys. Se voi olla hillitty osa rakennuksen arkkitehtuuria tai kotisi komea katseenvangitsija. Rinta rottingilla voin sanoa, kummassakin tapauksessa Piklas-ikkunat hoitavat
moitteettomasti hommansa valon tuojana ja lämmön eristäjänä.
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YHTENÄISET ULKO-OVET KOKO TALOON
Ikkunoiden rinnalle olemme tuoneet nyt ulko-ovimalliston, jossa
on valmiiksi mietityt kokonaisuudet talon eri oviksi. Pääsisäänkäynti,
terassi, parveke ja varasto vaativat jo käytännön syistä erilaiset ovet.
Silti niiden valinta pitäisi olla helppoa ja ovien sointua toisiinsa.
Suunnittelimme neljä eri tyylistä mallistoa, joista löydät persoonalliset ovet niin moderniin kuin perinnetaloon, remonttiin ja uudisrakentamiseen.
Innostavia suunnitteluhetkiä, lisää ideakuvia löydät nettisivultamme!
Paulus Sydänmetsä
tuotantopäällikkö, Piklas Oy
Yrittäjäperhettä jo toisessa polvessa
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Rakennusmääräyksissä asetetaan tietyt vaatimukset
ikkunoille, riippuen siitä millainen rakennus on kyseessä.
Jotta ikkunan valinta olisi helppoa ja saat oikean ikkunan
oikeaan paikkaan, tarvitset omien toiveidesi ja käyttötottumustesi lisäksi hieman ikkunatietoa. Suomessa suosituin on ns. puualumiini-ikkuna, jonka ulkopinnat ovat
säänkestävää alumiinia. Se on hyvä valinta paitsi kotiin
myös vapaa-ajan asuntoon, sillä puualumiini-ikkunat ovat
pitkäikäiset ja lähes huoltovapaat. Ikkunoiden sisä- ja
ulkopintoihin on useita värivaihtoehtoja.

HUOMIOI IKKUNAN VALINNASSA AINAKIN NÄMÄ:
TEKNISET OMINAISUUDET

• kotiin, vapaa-ajan rakennukseen vai ulkorakennukseen
• sijainti: tarvitaanko suojaa melulta tai auringolta
• perusikkuna vai parasta energiatehokkuutta
• kuumuuden kestävyys, turvalasitus, näkösuoja

IKKUNAN ULKONÄKÖ JA KÄYTETTÄVYYS

• minne avattava ja minne kiinteä ikkuna
• ikkunamalli: mikä sopii arkkitehtuuriin
• ulko- ja sisäpintojen väritys
• lisävarusteet: helppokäyttöisyyttä ja loppusilaus
ulkonäköön

MIKÄ ON ERIKOISLASITUS?

• Turvalasitus vaaditaan yksityisasunnoissa ikkunoihin ja 		
oviin, joiden lasin alareuna on lattiasta alle 70 cm
korkeudella.
• Näkösuojalasitus soveltuu esimerkiksi saunaan.
Piklas käyttää huurrelasia, josta ei näy läpi kuin valo.
• Kuumuuden kestävä lasitus tarvitaan saunan ikkunaan.
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Mitä
pienempi
U-arvo, sitä
energiatehokkaampi
ikkuna.

70 dB

Esim. avattava
MSEA eristää
peruslasituksella

38 dB

Sisälle
kuuluu
vain

32 dB

LÄMMÖNERISTYS

ÄÄNIERISTYS

PANOSTA ENERGIATEHOKKUUTEEN

PIDÄ MELU PIHALLA

Olipa kyseessä koti tai vapaa-ajan asunto, valon lisäksi asuinmukavuutta tuo lämpö. Valitsemalla riittävän hyvin eristävät ikkunat varmistat, että lämmitysenergia pysyy huonetilassa. Etenkin suurissa
ikkunapinnoissa riittävä eristyskyky on tärkeää. Energiatehokkuus
eli ikkunoiden lämmöneristyskyky esitetään U-arvoilla (W/m2K).
Piklas-ikkunat on suunniteltu täyttämään nykyaikaiset rakennusmääräykset.

Harvoin tulee ajatelleeksi, että seinien lisäksi myös ikkunoilla on
merkittävä rooli kodin äänieristyksessä. Jos asut vilkkaasti liikennöidyssä taajamassa tai osa talon ikkunoista on tien suunnalle,
kannattaa etenkin ikkunavalinnassa kiinnittää huomiota myös
äänieristykseen. Kustannuksissa merkitys on olematon,
mutta asumismukavuudessa sitäkin suurempi.

Hyvätasoiset perusikkunamme soveltuvat kaikkiin vakinaisiin asuntoihin ja talviasuttaviin
vapaa-ajan koteihin
• Sisään aukeava ikkuna MSEA U-arvo 1,0
• Kiinteä ikkuna MEKA U-arvo 1,0

Melun määrä kaksinkertaistuu aina kun
desibelimäärä kasvaa +10 dB.

Matalaenergiaikkunamme lämmöneristyskyky on huippuluokkaa. EkoEnergia-ikkunat eristävät
lämmönhukkaa niin vahvasti, että niissä on vakiovarusteena huurtumisen esto.
• Sisään aukeava MSEA Huurtumaton EkoEnergia U-arvo 0,82
• Kiinteä MEKA Huurtumaton EkoEnergia U-arvo 0,80
Varastoihin, kesäasuntoihin ja muihin puolilämpimiin tiloihin riittää korkeampikin U-arvo.
(Mikäli vapaa-ajan asunto on rakennettu talviasuttavaksi, valitaan paremman eristyskyvyn
ikkunat.)
• Sisään aukeava MSA U-arvo 2,7

Normaali
puheääni

Kovaääninen
keskustelu

Lehtipuhallin
Reipas
taajamaliikenne

Kuiskaus
30 dB

50 dB

60 dB

70 dB

90 dB

Valtioneuvoston antamat sisälle kuuluvan melun enimmäisarvot asuinalueilla ovat päivällä
35 dB ja yöllä 30 dB.

MILTÄ
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ikku NÄYTTÄÄ

Ikkunan valintaan vaikuttavat talon arkkitehtuuri ja
ulkonäkö, omat mieltymykset ja ikkunalta vaadittavat
toiminnot (esim. tuuletus tai varauloskäynti).

• SISÄÄN AUKEAVA VAI KIINTEÄ IKKUNA
• IKKUNAMALLI
• IKKUNAN SISÄ- JA ULKOPINTOJEN VÄRITYS
• TARVITTAVAT LISÄVARUSTEET

AVATTAVA IKKUNA
Suomen yleisin ikkunamalli on sisäänpäin avautuva (esim. MSEA) ikkuna, jolla
on erinomainen ääneneristyskyky. Sisään
aukeavan ikkunan avulla tuulettaminen
on helppoa ja lapsille ulos huhuilu näppärää. Ylemmissä kerroksissa avattavan
ikkunan kaikki neljä pintaa voi pestä
kätevästi sisäkautta.

KIINTEÄ IKKUNA
Olohuoneissa suositut näyttävät,
lattiasta kattoon ulottuvat ikkunapinnat
toteutetaan yleensä kiinteillä ikkunoilla
(esim. MEKA). Suuret lasipinnat ovat
painavia mutta ikkuna on turvallinen,
kun siinä ei ole raskaita avattavia pintoja.
Kiinteässä ikkunassa pestäviä pintoja on
vain kaksi – ulko- ja sisäpuoli. Kiinteitä
ikkunoita suositaan myös tiloissa, joissa
ei ole tarvetta ikkunan avaamiselle.
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IKKUNAMALLIT

VÄRIVAIHTOEHDOT KAIKKIIN IKKUNAMALLEIHIN

Piklaksen vakiomallistossa on kuusi eri ikkunamallia. Erilaisilla
jakokarmeilla ikkunaan saa arkkitehtuurin vaatimaa ilmettä, jolloin
se sopii talon tyyliin ja aikakauteen. Käytettävissä olevat mallivaihtoehdot riippuvat valitusta ikkunatyypistä (sisään aukeava vai
kiinteä) ja ikkunan koosta.

SISÄPUOLEN PUUPINNAT

ULKOPINTOJEN ALUMIINIVÄRIT
Valkoinen

Suojakäsitelty

Mänty

A

BO

BV

Tammi

Siniharmaa
Valkoinen
Teak

Pähkinä

T

E

Vaalean
harmaa
RR21

Tumman
harmaa
RR23

Värimallit suuntaa-antavia.

DT
HELAT JA PAINIKKEET
Ikkunoissamme on vakiona metalliset helat ja painikkeet.
Valkoisissa ikkunoissa valkoiset, muissa kromatut.

Pienin ikkunakoko on 290 x 290 mm ja suurin
koko esim. A-mallissa 2390 x 1790 mm, ja muissa
malleissa 6 m2.

MUUT LISÄVARUSTEET
IRTORISTIKOILLA ILMETTÄ
Ikkunan ilmeeseen voi vaikuttaa ikkunamallilla tai
lisävarusteena saatavilla irtoristikoilla. Irtoristikot
mitoitetaan ja valmistetaan ikkunan koon mukaan.
Ulkopintaan asennettava ristikko on helppo irrottaa
ennen ikkunoiden pesua. Ristikon värisävy on sama
kuin ikkunan alumiiniosissa.

Perinteinen

Sakara

1-vaaka

2-vaaka

• Tuuletusikkuna-/hätäpoistumistieheloitus etenkin makuuhuoneisiin.
• Hyönteisverkko pitää roskat ja ötökät ulkona.
• Sälekaihtimet näkösuojaksi ja auringonsuojaksi.
• Korvausilmaventtiilit, jos talossa ei ole koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa.
• Umpinainen tuuletusluukku (ulkopuolella kiinteä metallisäleikkö ja hyönteisverkko.)
• Karmin kiinnitysporaukset.

TARKEMMAT TEKNISET TIEDOT SIVULLA 8-9.

Ruskea
RR32

Kaikki Piklaksen puualumiini-ikkunat ovat sisäpinnaltaan aitoa, maalattua tai lakattua puuta, jonka pintakäsittelyn voit itse valita.
Ikkunoiden ulkopuoli on alumiinilla säänkestäväksi suojattua puuta. Värisävyt edellisellä aukeamalla.

MSEA

U-ARVO

1,0

U-ARVO

EkoEnergia Huurtumaton

0,82

SISÄÄN AUKEAVA PERUSIKKUNA

SISÄÄN AUKEAVA MATALAENERGIAIKKUNA

Varmatoiminen, sisään aukeava MSEA
puualumiini-ikkuna edustaa Suomen
yleisintä ikkunarakennetta. Sillä on hyvä
lämmöneristyskyky sekä erinomainen
ääneneristyskyky ja säänkesto.

Sisään aukeava puualumiini-ikkuna,
jossa energiatehokkuus ja lämmöneristyskyky ovat niin huimat, että ikkunassa on vakiona myös huurtumisen esto.
Erinomainen valinta matalaenergiataloon.

Lämmöneristyskyky
Äänieristyskyky

Lämmöneristyskyky

U = 0,82

Äänieristyskyky

38 dB

U = 1,0
38 dB

MEKA
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MSEA

U-ARVO

1,0

MEKA

U-ARVO

EkoEnergia Huurtumaton

KIINTEÄ PERUSIKKUNA

KIINTEÄ MATALAENERGIAIKKUNA

Energiatehokas kiinteä puualumiiniikkuna on oiva valinta suuriin ikkunapintoihin ja paikkoihin, joissa ei ole
tarvetta ikkunan aukaisemiselle.

Huippuluokan lämmöneristyskykyä ja
huurtumaton lasitusratkaisu isoihin,
lattiasta kattoon ulottuviinkin ikkunapintoihin. Kiinteä ikkuna, joka täyttää
matalaenergiatalonkin vaatimukset.

Lämmöneristyskyky
Äänieristyskyky

Lämmöneristyskyky
Äänieristyskyky

U = 1,0
27 dB

U = 0,8
27 dB

0,80

MSA

U-ARVO

2,70

SISÄÄN AUKEAVA PERUSIKKUNA
Edullinen, avattava perusikkuna sopii
etenkin vapaa-ajan asuntoihin ja
varastoihin. Puualumiini-ikkuna on
säänkestävämpi ja huoltovapaampi
kuin perinteiset “mökki-ikkunat”.
Lämmöneristyskyky
Äänieristyskyky

U = 2,7
28 dB

U-ARVO

mitä pienempi luku, sitä parempi lämmöneristyskyky.

ÄÄNIERISTYS

mitä suurempi desibeliarvo (dB),
sitä paremmin ikkuna eristää melua.

KATSO TARKEMMAT TEKNISET TIEDOT PIKLAS.FI
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VIIMEISTELEE KOTISI
TYYLIN
SAAT YHTENÄISET ULKO-OVET KOKO TALOON
Tyylikäs pääovi on niin kodin kuin vapaa-ajan asunnonkin
kruunu. Keskimäärin pientalossa on kolme eri ulko-ovea
ja kaikille niille on sekä ulkonäkötoiveita että käyttöön
liittyviä vaatimuksia. Piklas tekee nyt valinnan helpoksi:
Olemme toteuttaneet neljä erihenkistä mallistoa, jotka
sopivat niin kivitaloihin kuin hirsi- ja puutaloihin. Persoonalliset ovimallistot ovat muotoilija Marja Sydänmetsän
suunnittelemia. Hyödynnä ainutlaatuinen mahdollisuus
ja hanki yhtenäiset ovet koko taloon.
Ryhti-, Mahti-, Idylli- ja Retro-mallistoissa on näyttävien
pääovien lisäksi varastoihin ja sivuoviin sopivia umpiovia
			 sekä lasiaukollisia terassiovia. Piklas valmistaa kaikki
kotien ja vapaa-ajan asuntojen ovet mittojen mukaan.
Standardimittojen lisäksi
saat oven haluamillasi mitoilla, mikä helpottaa oven
valintaa etenkin remonttikohteissa.

Marja Sydänmetsän suunnittelemista
ovimallistoista löytyy vaihtoehtoja
sekä moderniin että retrotaloon.
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Ryhti-malliston Jykevä-terassiovi.

Kaikki ovet valmistetaan
Suomessa, Pyhännän
ovitehtaallamme.

Värityksen
ja mitat
päätät sinä!

MAALATTU HDF-PINTAINEN PIKLAS-OVI ON AINA
• vankka ja turvallinen
• käyttöä kestävä ja
helppohoitoinen
• tiivis ja säänkestävä

• energiatehokas:
U-arvo 0,76 - 1,0
• hyvin ääntä eristävä
• mittatilaustyönä tehty

SINÄ VOIT KESKITTYÄ NÄIHIN:
ULKONÄKÖ
• rakennuksen aikakauteen ja tyyliin sopiva ovimalli
• erottuvat vai julkisivuun sulautuvat ovet
• yhtenäinen ovisarja: pääovi, sivu- ja terassiovet
• mahdolliset levikkeet tai sivuikkunat
• väritys: esim. katon sävy tai talon tehosteväri

VÄRIÄ PINTAAN PIKKURAHALLA

Suositusvärikartan sävyjen lisäksi voit muutaman
kympin lisäpanostuksella valita lähes kaikkiin Piklasulko-oviin minkä tahansa RAL-värikartan 200 sävystä.
Halutessasi saat oven ulko- ja sisäpintaan eri värin.

KÄYTETTÄVYYS

• oven avautumissuunta eli kätisyys
• lukot ja vääntönupit eri oviin
• tyyliin sopivat painikkeet
• aukipitolaitteet ja ovijarrut
KATSO KOKO MALLISTO JA TEKNISET TIEDOT PIKLAS.FI

Ryhti-malliston Rytmi-terassiovi.
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MALLISTO

PÄÄOVI
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UMPIOVI

TERASSIOVI
Ryhti-malliston Jykevä-terassiovi ja pääovi kirkkailla lasituksilla.

Ryhti-ovimallisto on suunniteltu moderniin ja minimalistiseen taloon. Kiveä tai puuta, hillitysti tai hulppeasti, sopivalla
ovella korostat haluamaasi tunnelmaa. Sinä, joka rakastat selkeitä linjoja, raitoja, ruutuja tai tehostevärejä – löydät näistä
ulko-ovista upean ja erottuvan yksityiskohdan kotitaloosi.

RYTMI

JYKEVÄ

Kaksivärisen Rytmi-oven suositusvärit valkoisen pariksi ovat
hiilenmusta, tummanharmaa tai tummanruskea. Sisäpuoli on aina
valkoinen. Terassiovessa kirkas lasitus, korkeus valittavissa.

Tämän ovimallin juju on maalatuissa lasielementeissä. Maalaussävy sama kuin oveen valittu eli valkoinen, tummanharmaa
tai hiilenmusta. Terassiovissa tyyli on sama, mutta lasitus kirkas.

SUOSITUSVÄRIT

NCS-S 0502-Y valkoinen

RAL 9005 hiilenmusta

RAL 7024 tummanharmaa

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

RAITA

KERROS

Ulkopinnaltaan raitakuviollinen ovi on suositusvärisenä sisä- ja
ulkopinnaltaan samanvärinen: valkoinen, vaaleanharmaa, tummanharmaa tai lämminpunainen. Lasielementti on aina kirkas.

Valkoiset ovet saavat särmää erilaisista lasituksista: maalattu
valkoinen, silkkipainettu wengekuvio ja kirkas lasitus vaihtelevat valintasi mukaan. Umpiovessa ylä- ja alalasi aina valkoiset,
keskellä wenge.

RAL 7040 vaaleanharmaa

RAL 8019 tummanruskea

RAL 3011 lämminpunainen

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

LISÄÄ VÄRIÄ!
Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat
myös RAL-värikartan yli 200
maalisävyä. Halutessasi
voit valita eri värin oven
sisä- ja ulkopuolelle.
Kerros- ja Jykevä ovia saa
vain suositusväreissä.
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MALLISTO

HOLVI

SUOSITUSVÄRIT

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja kirkkaan lasituksen ristikko ovat
suositusvärisenä valkoiset, vaaleanharmaat tai lämpimänpunaiset. Lisämaksusta 200 muutakin värivaihtoehtoa!
Oven ulkopinnassa jyrsitty kuvio, sisäpinta on sileä.

Kodikasta tunnelmaa, lasikuisteja, korkeita kattoja,
valon välkähdyksiä ruutuikkunoissa ja klassisen
kauniita puutaloja. Niitä kaikkia siinsi mielessämme
Idylli-mallistoa suunniteltaessa. Tästä mallistosta
löydät ovet omaan idylliisi, olipa se sitten uudisrakennus tai hartaudella remontoitu perinnetalo.

NCS-S 0502-Y valkoinen

RAL 7040 vaaleanharmaa

RAL 5011 yönsininen

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI
RAL 3011 lämminpunainen

RUUTU

KOMIA

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslista samanväriset: valkoinen, vaaleanharmaa tai yönsininen suositusväri – lisämaksusta
ovet RAL-värikartan sävyisenä. Lasielementit kirkasta lasia.
Oven ulkopinnassa jyrsitty kuvio, sisäpinta on sileä.

Sileä sisäpinta, kuviojyrsitty ulkopinta, karmi ja lasituslistat ovat
suositusväreissä samanväriset: valkoinen, vaaleanharmaa,
lämminpunainen tai yönsininen. Komia valikoima RAL-sävyjä
muutamalla kympillä. Lasitukset aina kirkkaat.

PÄÄOVI

PÄÄOVI
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UMPIOVI

TERASSIOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

LISÄÄ VÄRIÄ!
Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat
myös RAL-värikartan yli 200
maalisävyä. Halutessasi
voit valita eri värin oven
sisä- ja ulkopuolelle.
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Idylli-malliston Ruutu-terassiovi.
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Mahti-malliston Hirsi-pääovi.

Näyttävät pinnat, suuret linjat ja maanläheinen tyyli yhdistyvät Mahti-malliston ulko-ovissa. Kotitalo tai huvila voi olla
kiveä, hirttä tai puuta, mutta todennäköisesti asukkaiden sydänalassa sykkii rakkaus rouheisiin puupintoihin ja luontoon.
Näyttäviä ovia elämäsi tärkeimpään paikkaan.

LANKKU

HIRSI

Valitse ovesi väriksi valkoinen, keloharmaa, tummanharmaa tai
hiilenmusta suositusväri – tai panosta erikoisväreihin. Ulkopintaa komistaa jyrsitty lankkukuvio. Kirkkaan lasituksen listoitus
on oven värinen tai tammensävyä.

Sileä sisäpinta, kuviojyrsitty ulkopinta, karmi ja lasituslistat ovat
suositusvärisenä valkoiset, keloharmaat, ruskeat, tummanruskeat, vaaleanharmaat tai latte-sävyiset. Lasitus aina kirkas.

SUOSITUSVÄRIT

NCS-S 0502-Y valkoinen

RAL 9005 hiilenmusta

RAL 7024 tummanharmaa

RAL 7040 vaaleanharmaa

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

KARTANO

HUVILA

Oven ulkopinnassa on jyrsitty kuvio, sisäpinta sileä. Sisäpinta,
ulkopinta, karmi ja lasituslistat samanväriset. Suositusvärit
valkoinen, tummanruskea, ruskea, tummanharmaa tai latte.
Lasitus kirkas.

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslistat suositusvärisinä samaa
sävyä: valkoinen, ruskea, keloharmaa tai latte. Lasielementti
kirkas. Oven ulkopinnassa jyrsityt kuviourat, sisäpinta sileä.

RAL 7037 keloharmaa

RAL 8019 tummanruskea

RAL 8007 ruskea

RAL 1019 latte
LISÄÄ VÄRIÄ!
Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat
myös RAL-värikartan yli 200
maalisävyä. Halutessasi
voit valita eri värin oven
sisä- ja ulkopuolelle.
PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI
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MALLISTO

REHTI

SUOSITUSVÄRIT

Suositusväriltään valkoinen Rehti-ovi on kauttaaltaan samaa sävyä, lasitukset kirkkaat. Oven
ulkopinnassa on jyrsitty kuvioura, sisäpinta sileä. Mallista löytyy 13 vaihtoehtoa, umpiovista
lasitettuihin levikkeisiin.
Erikoisväriesimerkkejä:
RAL 1034
RAL 5009

Retro-ovien koti on asukkailleen
rakas, kenties elämää nähnyt
remontoijan unelma. Tai uudenkarhea, mutta perinteitä kunnioittava talokomistus – maalla tai
kaupungissa, lähiössä tai omassa rauhassa. Retro-mallistosta
löydät uusvanhoja ovimalleja ja
ovia, jotka sopivat remontoitavan talon modernisointiin.

NCS-S 0502-Y valkoinen

RAL 7024 tummanharmaa

RAL 7040 vaaleanharmaa

RAL 5011 yönsininen
PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

PÄÄOVI

UMPIOVI

SUORA

AITO

Sisäpinta, ulkopinta ja karmi suositusväreissä valkoiset, vaaleanharmaat, tummanharmaat, tummanruskeat, lämpimänpunaiset
tai yönsiniset. Kirkkaan lasituksen listoitus oven värinen tai
tammen sävy.

Sisäpinta, ulkopinta, karmi ja lasituslistat suositusvärisenä
samaa sävyä: valkoinen, ruskea tai tummanruskea.
Lasielementit kirkasta lasia. Oven ulkopinnassa jyrsityt urat,
sisäpinta sileä.

RAL 3011 lämminpunainen

RAL 8019 tummanruskea

RAL 8007 ruskea
LISÄÄ VÄRIÄ!
Muutaman kympin lisämaksusta käytettävissäsi ovat
myös RAL-värikartan yli 200
maalisävyä. Halutessasi
voit valita eri värin oven
sisä- ja ulkopuolelle.
PÄÄOVI
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UMPIOVI

TERASSIOVI

PÄÄOVI

UMPIOVI

TERASSIOVI

Retro-malliston Aito-pääovi.

• Kesäkuu 2015

PIKLAS OY
Myyntipalvelu
(08) 826 7375
020 770 7375

www.piklas.fi
Käyntiosoite: Ouluntie 14 A
Postiosoite: Leiviskäntie 2
92930 PYHÄNTÄ
etunimi.sukunimi@piklas.fi
tilaus@piklas.fi
tarjous@piklas.fi
palaute@piklas.fi
tyohaku@piklas.fi

Seuraa meitä Facebookissa.
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