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Ovi omaan
maailmaan
Hyvä ja laadukas ovi syntyy monesta eri ominaisuudesta. Laadun mittarina voidaan pitää
ovirakenteen lujuutta, äänieristävyyttä, turvallisuutta, lämmöneristävyyden U-arvoa, pintakäsittelyn ympäristöystävällisyyttä, muotoilun
aistikkuutta ja persoonallisuutta tai heloituksen
toimivuutta. Sinä päätät, millä kriteereillä ovesi
valitset!
Käytämme päivittäin erilaisia ovia lukemattomia
kertoja. Oven pitää tuntua käteen laadukkaalta ja toimivalta. Meille on tärkeintä ovissamme
juuri käytön helppous. Tähän kun yhdistetään
lujuus, lämmöneristävyys, suomalaiseen kotiin
sopiva muotoilu ja kaunis heloitus, saadaan aikaan Edux®-ovi, joka toimii, tuntuu ja näyttää
hyvältä.
Edux ovet Oy on vuonna 1990 perustettu perheyritys, jonka toimipaikka sijaitsee Nivalassa.
Valmistamme ja markkinoimme valtakunnallisesti sekä standardi- että mittatilausovia ja -ikkunoita rakennusalan ammattilaisille, elementti- ja
hirsitalotehtaille sekä suoraan yksityisasiakkaille.
Edux®-tuotteet ovat yksilöllisen tyylikkäitä ja
kestäviä. Ovet valmistetaan nykytekniikalla
korkein laatuvaatimuksin luontoa kunnioittaen. Olemme muun muassa ottaneet käyttöön
ensimmäisenä kotimaisena ovivalmistajana
vesiohenteiset maalit kaikissa tuotteissamme.
Edux®-ovista ei erity haitallisia kaasuja sisäilmaan.
Valitsitpa minkä tahansa ulko-, parveke- tai väliovimalleistamme, voit olla tyytyväinen ja varma valinnastasi. Edux®-ovi on aina edukseen.
Myönnämme kaikille alumiinijäykistetyille ulkoja parvekeoville 10 vuoden suoranapysymistakuun sekä 2 vuoden rakennetakuun.

Maailman
paras ulkoovi

Arkipäivän
innovaatiot

Edux-ovet Oy on tällä hetkellä energiatehokkuudessaan maailman ykkönen. Passiivienergiaoven lämmöneristyskyky täyttää jo nyt kaikki vuoden 2019 viranomaismääräykset. Myös
matalaenergiaovi pienentää oleellisesti talosi
lämpöhävikkiä.

Edux®-ovet ovat tulosta pitkästä tuotekehityksestä. Sen laatu näkyy jokaisessa pienessäkin
yksityiskohdassa. Edux®-ovet ovat vankkoja,
turvallisia ja tavallisiin puuoviin verrattuna elämättömiä. Ne ovat helppoja avata ja sulkea
- Edux®-ovien rakenne kestää vaativat, pohjoismaiset ilmasto-olosuhteet ja lämpötilojen
rajutkin vaihtelut. Sukupolvelta toiselle.

Eduxin ulko-oviin voidaan lisätä edistykselliset palo- ja desibeliominaisuudet. Palo-ovi on
suunniteltu tiiviydeltään ja eristävyydeltään
kestämään tulipaloa jopa yli 30 minuuttia.
Ääneneristyskyvyltään erinomaiset desibeliovet sulkevat melun asunnon ulkopuolelle esimerkiksi kaupunkiympäristössä.
Laajan malli- ja värivalikoimansa ansiosta
Edux-ovet sopivat kaikenikäisiin ja -tyylisiin
rakennuksiin. Ovet valmistetaan modernilla
tietokoneohjatulla tekniikalla Suomen Standardisoimisliitto SFS:n vaatimusten mukaisesti.
Laadukkaiden raaka-aineiden ja asiantuntevan
valmistusprosessin ansiosta Edux-ovet kestävät vuosikymmenestä toiseen.

Edux-ovien
suudet

huippuominai-

U-arvo (passiivienergiaovi) 0,28
U-arvo (matalaenergiaovi) 0,46
U-arvo (palo-ovi EI30) 0,60
Desibeliluokka, 1-lehtinen ovi (Rw + Ctr)
dB 38
Desibeliluokka, 2-lehtinen ovi (Rw + Ctr)
dB 44

”Olemme kääntäneet pohjoisen vaativat
olosuhteet eduksemme sekä hyödyntäneet
ne passiivi- ja matalaenergiaovien tuotekehityksessä. Vuodenaikojen vaihtelussa ovilta vaaditaan lämmöneristyskykyä ja toimin-

Valmistamme ovet huolellisesti alusta loppuun
käyttäen nykyaikaista CNC-tekniikkaa. Se
mahdollistaa myös persoonallisten ovimallien
toteuttamisen kohteeseen kuin kohteeseen.
Edux®-ovien valikoimasta löydät sopivan oven
yhtä hyvin vanhaan kuin uuteenkin rakennukseen. Mieltymystesi mukaan valitset vain oven
tyypin, värin ja lasiaukon. Mallit ovat saatavissa
myös lasittomina umpiovina.
KOTIMAISTA LAATUTYÖTÄ
Edux®-ovet valmistetaan suomalaisesta puusta kotimaisena laatutyönä. Luonnon hyvinvointi
muistetaan koko valmistusprosessin ajan - käytämme ovissamme ainoastaan vesiohenteisia
pintakäsittelyaineita.
Valmistamme Edux®-ovet SFS-standardin
mukaisesti. Myönnämme alumiinijäykisteisille
ulko- ja parvekeoville 10 vuoden suoranapysymistakuun ja kahden vuoden rakennetakuun.
Mikäli oikein käsitelty ja asennettu ovi vääntyy
pysyvästi enemmän kuin 5 mm, tehdas toimittaa uuden ovilevyn. Kaikille eristyselementeille
myönnämme 5 vuoden tiiviystakuun.

Special ulko-ovet

Anton

Syrin

Daniel

Helinä

Hugo

Konvall

Rose

Ensio

Painoteknisistä syistä johtuen värisävyt voivat hieman muuttua. Tarkista oikea värisävy Edux-edustajalta.

Fanny

Valo

Hovedgard

Moona

Orion

Nyyrikki

Pirkka

Mikael

Atte

Axel

Alexander

Veeti

Säde

Luna

Tuotekehityksestä johtuen malleihin voi tulla pieniä muutoksia. Leveys- ja pituusmuutosten vaikutus kuviointiin tarkistettava.

Special ulko-ovet

Rasmus

Tyyli ulko-ovet
Aleksi

Sulo

Simo

Helmi

Sakari

Viivi

Irene

Aira

Linda

Painoteknisistä syistä johtuen värisävyt voivat hieman muuttua. Tarkista oikea värisävy Edux-edustajalta.

Kielo

Karin

Ester

Tyyli ulko-ovet

Amanda

Heljä

Aino

Onerva

Solja

Eila

Senni

Hilppa

Arvo ulko-ovet

Otso

Aimo

Arvo

Tuotekehityksestä johtuen malleihin voi tulla pieniä muutoksia. Leveys- ja pituusmuutosten vaikutus kuviointiin tarkistettava.

Classic ulko-ovet

Vilhelmiina

Hilja

Hannu

Roosa

Varpu

Lassi

Kaarina

Heini

Lenni

Painoteknisistä syistä johtuen värisävyt voivat hieman muuttua. Tarkista oikea värisävy Edux-edustajalta.

Jenny

Saila

Niilo

Matti

Iida

Veera

Kullervo

Kauko

Toivo

Nestori

Helena

Aadam

Virpi

Inga

Tuotekehityksestä johtuen malleihin voi tulla pieniä muutoksia. Leveys- ja pituusmuutosten vaikutus kuviointiin tarkistettava.

Classic ulko-ovet

Lauri

Classic ulko-ovet
Julia

Waldemar
Painoteknisistä syistä johtuen värisävyt voivat hieman muuttua. Tarkista oikea värisävy Edux-edustajalta.

Etu ulko-ovet

Edullinen vaihtoehto kohteisiin joihin ei tarvita parasta äänen- ja lämmöneristävyyttä.

Etu-Esko

Etu-Eikka

Etu-Erkki

Etu-Eeva

Etu-Elmo

Puutarhaovet

Lumikki

Vilma

Satu

Sini

Talvikki

Suvi

Aulikki

Yksilehtinen alumiinipintainen
parvekeovi

My
ös

• Kaksinkertainen tiivistys
• Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
• Alumiini pintainen
• 3K-eristyslasi+sel. x2+argon
• Murtosuojaa antava pitkäsulkija
+aukipitolaite tai Dorma-lukkorunko
• Säädettävä Edux-vastarauta
• Säädettävät murtosuojasaranat
(säätö ylös, alas ja sivuille)
• Myös DB-ovena (Rw+Ctr 38 dB)
		
		

Kaksilehtinen alumiinipintainen
parvekeovi
• Kaksinkertainen tiivistys
• Alumiini pintainen
• Useita eri lasitusvaihtoehtoja
• Murtosuojaa antava pitkäsulkija 		
		
+aukipitolaite tai Dorma-lukkorunko
• Säädettävät murtosuojasaranat
• Myös DB-ovena (Rw+Ctr 44 dB)
		

Alumiiniovi
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Tuotekehityksestä johtuen malleihin voi tulla pieniä muutoksia. Leveys- ja pituusmuutosten vaikutus kuviointiin tarkistettava.

Väliovet
Ella

Sella

Raita 1

Essi

Silva

Raita 2

Lumikki

Olivia

Sylvia

Tommi

Raita 3

Raita 4

Painoteknisistä syistä johtuen värisävyt voivat hieman muuttua. Tarkista oikea värisävy Edux-edustajalta.

Levikkeet saatavilla kaikkiin ovimalleihin sekä kiinteinä että avattavina.

Vilhelmiina levikkeellä

Klaara

Tilda

Maarit

Krista

Julia pariovi

Ramtre

Heidi

Levikkeelliset ovet Paneeliovet

Saila levikkeellä

Marita

Pentti

Tuotekehityksestä johtuen malleihin voi tulla pieniä muutoksia. Leveys- ja pituusmuutosten vaikutus kuviointiin tarkistettava.

Pekka

Saunanovet

Ruutu
Vasta
Viiru

Erikoisratkaisut

Ainutlaatuista osaamis-

Kaikki Edux®
-ulko-ovet ovat
saatavissa myös
Palo- ja desibeliluokiteltuina

Sinun ei tarvitse enää tinkiä ovesi ulkonäöstä
eikä käytettävyydestä vaikka haluaisitkin lisätä kotisi paloturvallisuutta. PyroStop-lasitus,
palotiivisteet ja muut Eduxin tuotekehityksen
tulokset takaavat sinulle jopa 45 minuuttia lisää aikaa pelastautua.
Hanki samalla myös oveesi desibeliluokitus.
Silloin voit nauttia rauhallisista hetkistä kodissasi.

Lasivaihtoehdot

Kirkaslasi (vakiolasi)

Cotswold (lisähinnas-

Hovedgard

(lisähin-

Daniel (lisähinnasta)

Koneantiikki harmaa
(lisähinnasta)

Satiini kuviolasi
(lisähinnasta)

Satiini (lisähinnasta)

Raakalasi (lisähinnas-

Stippolyte (vakiolasi)

Poikkileikkaukset

Tekniset tiedot
Edux-lämpö-/puutarhaovi
• Kaksinkertainen tiivistys
• Kovapuukynnys
• Uritettu pintalevy
• Säänkestävä HDF-levy
• Alumiinijäykistetty
• Kolminkertainen selektiivi
lämpölasitus
• Ovirunko liimattua
kertopuuta
• Abloy tai Dorma -lukkorunko
• Säädettävä murtosuojattu
vastarauta
• Säädettävät murtosuojasaranat (säätö ylös,
alas ja sivuille)
		

Edux-väliovi
• 40 mm:n runko
• 1 K lasitus
• 2014-lukkorunko
• Irtoristikko

Edux-mökkiovi 1
• 40 mm:n runko
• 2 K lasitus
• 1 tiiviste
• 4190 tai LC190
-lukkorunko
• Säädettävät
murtosuojasaranat
• Irtoristikko		

Edux-massiivipuuovi
• 66 mm:n runko
• 3 K lasitus
• 2 tiivistettä
• LC-190 -lukkorunko
• Säädettävät
murtosuojasaranat
• Irtoristikko

Etu-rakenne
• alumiinijäykistetty
• ovirunko liimattua
		
kertopuuta
• kovapuukynnys
• uritettu pintalevy
• 4190 tai LC190
-lukkorunko
• 2k lasitus + selektiivi
+ argon
• Säädettävät
murtosuojasaranat
(säätö ylös, 		
alas ja sivuille)
• 1-tiiviste
• muoviristikko

Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Tekniset ratkaisut

Vakiovarusteet
• murtosuojasaranat (säätö ylös, alas ja
sivulle)
• ikkunaristikot
• kulutuslistat
• tiivisteet
• Abloy tai Dorma -lukkorunko
• Abloy-vastarauta

Kaikki Edux-lämpöovet ovat viimeisimpien rakennusmääräysten mukaisesti
valmistettu.
Niinpä Edux-ovien U-arvo jopa 0.28 w/m2k

Lue lisää www.edux.fi

Laadukkaat kump-

Lisävarusteet
• Abloy ja Dorma lukot ja avainjärjestelmät
• painikkeet ja vetimet
• Stucco potkupellit
• ovikellot ja varmuusketjut
• turvalukot
• murtosuojaraudat
• kirjeluukut
• ovisilmät
• ovipumput
• sälekaihtimet (parvekeoveen)

* U-arvo ilmoittaa energiahukan määrän.

Löydä oma ovesi osoitteesta

www.edux.fi

Edux-ovet Oy
Välikyläntie 541,
85500 NIVALA
Puh. (08) 445 8700 myynti@edux.fi

www.edux.fi
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