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 LÄMPÖULKO-OVET
 PARVEKE- JA TERASSINOVET 
 LIUKUOVET
 PARIOVET JA LEVIKKEET
 ÄÄNENERISTYSOVET 
 PALO-OVET
 HELAT JA VARUSTEET

Saan, mitä tarvitsen. Ovet.
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Jokainen ovi on 
räätälöity 

kohteen mukaan!
Tässä hommassa ei passaa hosua - jokainen 
ovi on räätäläity kohteen tarpeiden mukaan. 
Mitat, värit, varusteet ja ominaisuudet vaihtele-
vat. Tämä pitää mielenkiinnon yllä työhön. On 
palkitsevaa nähdä, kuinka ennakkoluulottomas-
ti asiakkaat varioivat Lammin ovia. Hyvä, sillä 
meillä on siihen loistavat mahdollisuudet. Laatu 
on meille kunnia-asia, ei pelkästään yrityksenä, 
vaan ihan henkilökohtaisella tasolla.”
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Alan korkein kotimaisuusaste
Lammin ikkunat ja ovet valmistetaan  

Suomessa. Kotimaisuusaste jopa 97 %.

Vähiten reklamoitu
Tutkitusti markkinoiden vähiten  

reklamoitu tuote ja palvelu.

Markkinoiden kestävin
Lammin kehäpuuovien ainutlaatuinen  
rakenne on markkinoiden kestävin.

Tämän vuoksi annamme kehäpuuovelle  
jopa 5 vuoden ristimittatakuun.

Sinun kotiisi räätälöity
Talot ovat yksilöitä, kuten ikkunat ja ovetkin.  

Suunnittelupalvelu auttaa valitsemaan ja  
toteuttamaan parhaat ikkunat ja ovet juuri sinun 

tarpeisiisi. Mittatilauspalvelu toimittaa  
millilleen sopivat tuotteet.

Suositteluprosentti
Luotettavuus ja suosittelu ovat vahvasti 

sidoksissa toisiinsa. Asiakkaistamme  
92 % on valmis suosittelemaan  

Lammin ovia ja ikkunoita. 

Luontoa kunnioittaen
Toimimme vastuullisesti luontoa kunnioittaen 

ja ympäristöä suojellen. Ylijäämäinen  
puu muuntuu puuenergiaksi. Kaikki  

kierrätettävissä oleva jäte kierrätetään.

Mistä tunnistaa hyvän oven? Lammin merkistä. Vaikka ovet voivat pintapuolisesti 

näyttää samanlaisilta, tarkempi tutustuminen paljastaa erot.  

Lammin ovien laatuun voit luottaa aina ja kaikissa tilanteissa, sillä ne näyttävät 

hyviltä myös faktojen valossa:

Virepuu Oy valmistaa Lammin ovet suomalaisista raaka-aineista suomalaisella työvoimalla. Laadun 
takeena on pitkäaikainen yli 35 vuoden kokemus puuovien valmistuksesta. Valikoimaamme kuu-
luvat energiatehokkaat ulko-ovet, parveke- ja terassinovet, ääneneristysovet ja palo-ovet - kaikki 
nämä asiakkaan mitoituksella!

LAATUA, JOKA 
YLTÄÄ PINTAA 
SYVEMMÄLLE.
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LÄMMÖNPITÄVÄT LAMMIN 
LAATUOVET KODIN RAKEN-
TAJILLE JA REMONTOIJILLE
Lammin ovet tarjoavat monipuolisen valikoi-
man energiatehokkaita, säänkestäviä ja tur-
vallisia ovimalleja juuri sinun kotiasi varten. 
Lammin ovirakenne on suunniteltu ja tek-
nisesti toteutettu kestämään vuosien ajan 
näyttävänä, helppohoitoisena ja luotettava-
na. Ovemme sopivat sekä uudisrakentami-
seen että peruskorjaukseen. 

Peruskorjaajaa palvelemme joustavalla mi-
toituksella. Ovet valmistetaan karmimittojen 
mukaan 10 mm:n jaolla, jolloin löydät mallis-
tostamme aina tarkoitukseen sopivan kokoi-
sen oven. 

Kun tarvitset mitoitus- tai asennuspalvelua, 
ota yhteyttä - yhteystiedot www.lammin.fi.
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Toteutamme ovet myös suunnitelmiesi 
mukaan. Suunnitellaan yhdessä oviesi 
väri, kuviointi, aukotus ja heloitus.

LAMMIN LÄMPÖULKO-OVIEN  
VAKIOMALLISTO

Laajasta ovivalikoimastamme löydät helposti kotiisi oi-
kean mallin ja värin. Ulko-oven mallilla ja värillä on valtava 
vaikutus siihen, millaisen ensivaikutelman kotisi julkisivu 
antaa. Ulko-oven valintaan kannattaa kiinnittää erityis-
tä huomiota myös taloudellisista syistä: hyvälaatuinen ja 
energiatiivis ovi maksaa itsensä nopeasti takaisin, kun 
lämpö pidetään visusti seinien sisällä. 
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EPO-A-pariovi
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Lammin tukevarakenteiset parveke- ja terassin-
ovet sopivat sekä uudis- että saneerauskohtei-
siin. Alumiinipintaisista tai HDF-pintaisista maa-
latuista ovista löydät kohteeseesi saumattomasti 
modernien ikkunoiden rinnalle istuvat ratkaisut. 

Valikoimastamme löydät myös sisäänpäin au-
keavat alumiiniverhotut säänkestävät parveke- 
ja terassinovet sekä ikkunaovet.

Valoaukon korkeus on valittavissa viereisen ik-
kunan mitoituksen mukaan sekä oven korkeus ja 
leveys kohteen mukaisesti 10 mm jaolla. Lammin 
ovissa on lukuisia väri-, lasitus- ja lukitusvaihto-
ehtoja kohteen tarpeiden mukaan valittavissa. 

Autamme mielellämme oikean ovimallin ja lisä-
varusteiden valitsemisessa. Tutustu valikoi-
maamme www.lammin.fi ja ota yhteyttä.

Liukuovi on käytännöllinen valinta terassin tai 
parvekkeen oveksi. Lammin lasiliukuovi päästää 
runsaasti valoa sisään ja sen ansiosta ulkotilojen 
yhdistäminen asunnon sisätilaan käy vaivatto-
masti. Lammin ovimallistoon kuuluu kaksi puu-
runkoista liukuovimallia: alumiinipintainen ILOA-
ovi ja puupintainen ILO-ovi. 

Lasiliukuoven rinnalle voit hankkia kiinteät tai 
avautuvat ikkunat, jotka vastaavat teknisiltä omi-
naisuuksiltaan liukuovia ja sopivat muotoilultaan 
hyvin niiden oheen. 

EPO-A-kokolasiovi EPO-A 2LP SEPO-A IOSA/BRIOSA-ikkunaovet

PARVEKE- JA TERASSINOVET

LIUKUOVET



9

Pariovet sopivat jykevän talon sisäänkäyntiin. 
Ovimalleista voidaan muodostaa symmetrisiä tai 
epäsymmetrisiä pariovia, joita valmistetaan asia-
kas- tai vakiomittojen mukaisesti. 

Voit vapaasti tehdä kahdesta ovesta parioven ja 
valita siihen mieleisesi värin ja lasituksen sekä 
helat. 

Terassille sopii hyvin vaikka kokolasinen pari-
ovi – aukaistuna vapaata kulkutilaa jopa yli kaksi 
metriä. Puupintainen pariovi sopii hyvin perin-
teiseen miljööseen ja vaikka kesäasunnolle.

Pariovi sopii hyvin myös lämpimään varasto-
tilaan tai autotalliin, joissa leveä kulkuaukko on 
käytännöllinen ratkaisu.

Valikoimastamme löytyy valmiita levikemalleja 
ulko-ovien viereen.

Levikkeellinen kodin etuovi on hyvä valinta paitsi 
käytännöllisyyden, myös näyttävyyden vuoksi.

Levikkeet voidaan asentaa oviaukkoon kiintei-
nä tai avattavina. 

PARIOVET JA LEVIKKEET

117-ovet pariovina EPO-ovet pariovina114-ovi levikkein

LE-1LK LE-1LM LE-U LE-UU2LE-5L LE-2L401-ovi levikkeellä 407-ovi levikkeellä
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Lammin ääneneristysovista löydät suorituskykyisen tes-
tatun oven meluntorjuntaan äänen lähteestä riippumatta. 
Nämäkin mallit valmistetaan tarpeidesi mukaisesti  – koko, 
väri ja varusteet valintasi mukaan.

Ääneneristysovia on saatavana myös alumiiniverhottui-
na terassin- ja parvekkeenovina. Kun haluat pitää äänet 
asunnon ulkopuolella ja lämmön sisällä, on Lammin ovi 
oikea valinta.

Tutustu Lammin ovien valikoimaan www.ovistudio.fi.

Palo-ovi suojaa kotisasi ja ympäristöä palova-
hingoilta. Vaikka rakennusmääräykset eivät pa-
kottaisi palo-oven hankintaan, on se kannattava 
valinta paloturvallisuuden vuoksi. Paloturvalli-
suusvaatimukset täyttyvät Lammin EI30-mallis-
ton ovilla, jotka ovat CE-merkittyjä.

Lasiaukolliset ovet valmistetaan 3K-lasituksella, 
jolloin niiden lämmöneristyskyky on erityisen 
hyvä. Voit valita ikkunallisen tai umpioven sekä 
haluamasi värin ja helat laajasta valikoimastam-
me. Valitse  turvallinen, käytännöllinen ja kestä-
vä Lammin ovi.

ÄÄNENERISTYSOVET

PALO-OVET

DB101

DB315DB105 DB115

DB102

DB404 EPO-A  39 DB

EI30 102 EI30 104 EI30 114 EI30 119 EI30 314
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Kirkas Stippolyte
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RR11

RR37

RR36

RR35

RR34

R29

RR750

RR32

RR31

RR30

RR26

RR24

RR23

RR22

RR21

NCS 0502-Y

PINTAHELAT 
ASENNETTUINA

Lammin oviin sinulla on 
valittavissasi hyvä valikoima 
tyylikkäitä ja tukevia pinta-
heloja. Asennamme aina 
toimituksen mukaan halutut 
pintahelat paikalleen.

Meiltä saat myös avainpesät ja lukituksen 
valmiina – talosi ovet sarjoitettuna samalle 
avaimelle. Jos sinulla on tarve uusia vain yksi 
ovi, toimitamme tilauksestasi oven, joka on 
sarjoitettu omalle avaimellesi.

LASIELEMENTIT

• Kaikki ovien lasit ovat 3K-lasielementtejä. 
Tilauksesta saatavana sävylaseja, auringon-
suojalaseja ja erilaisia koristelaseja. 

• Turvalasitus asiakkaan tilauksen mukaan 
joko karkaistusta lasista tai laminoidusta 
lasista (toimitus vakiona ilman turvalasia).

• Lämpöovien laseissa keskimmäinen lasi 
vakiona Stippolyte-koristelasilla. Parveke- 
ja terassinovissa on kirkas lasitus.

LUKKORUNGOT, PITKÄ-
SULKIJAT JA VARUSTEET

• Käyntioven lukkorungot: 
ABLOY LC102 jne. valitaan oven 
käyttötarkoituksen mukaan

• Turvalukkorungot: ABLOY 4181

• Pitkäsulkija FIX S3105 lukittava, 
aukipitolaitteella

• Monitoimisulkija FIX S4117, 
aukipitolaitteella

AVAINPESÄT

• Käyntioveen ABLOY CY001 
Classic, Sento, Exec avaimella 
valinnan mukaan, myös pitkä- ja 
monitoimisulkijoille

• Turvalukkojen avainpesät ABLOY 
CY060 tai valinnan mukaan

VARUSTEET

• Potkupellit, ovisilmät, kirjeluukut, 
sälekaihtimet ja muut varusteet 
valintasi mukaan

HELAT, VARUSTEET JA VÄRIT



Lämpöulko-ovi 90 mm

Parvekeovi EPO-A 80 mm Parvekeovi EPO 70 mm
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Lammin 70 mm vahva lämpöulko-ovi  
Säänkestävä HDF-levy, alumiinijäykiste ja tuki-
viilu molemmin puolin. Tuplarunkorakenne ja 
EPS-eristys. Kynnyksessä kulutusta kestävä 
alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa 
kätevä snap-in-kita kynnyspellin kiinnitykseen.

Lammin 90 mm vahva PLUS-lämpöulko-ovi   
Säänkestävä HDF-levy, alumiinijäykiste ja tuki-
viilu molemmin puolin. Tuplarunkorakenne ja 
EPS-eristys. Kynnyksessä kulutusta kestävä 
alumiininen päällilista ja kynnyksen etulistassa 
kätevä snap-in-kita kynnyspellin kiinnitykseen. 
90 mm lämpöovirakenteesta saatavilla myös 
ääneneristys- ja paloeristysrakenteet.

Lammin 80 mm vahva ulospäin aukeava 
EPO-A-parveke- ja terassinovi 
Sormijatketuista lamelleista liimaamalla teh-
ty kehäpuurunko on markkinoiden vahvin.  
Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestä-
vin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. 
Kynnyksessä kulutusta kestävä alumiininen 
päällilista ja kynnyksen etulistassa kätevä snap-
in-kita kynnyspellin kiinnitykseen. 

Lammin 70 mm vahva ulospäin aukeava 
puuverhottu EPO-parveke- ja terassinovi 
Sormijatketuista lamelleista liimaamalla tehty 
kehäpuurunko on markkinoiden vahvin.  
Paneeli on pintakäsitelty ennen kokoonpanoa. 
3K-lasitus ja  EPS-eriste. Kynnyksessä kulutus-
ta kestävä alumiininen päällilista ja kynnyksen 
etulistassa kätevä snap-in-kita kynnyspellin 
kiinnitykseen. 

Lammin  80 mm vahva SEPO-A sisäänpäin 
aukeava parveke- ja terassinovi 
Sormijatketuista lamelleista liimaamalla tehty 
markkinoiden vahvin kehäpuurunko. Tuulettu-
va alumiiniverhous kiinnitetty kestävin alumii-
nikiinnikkein. 3K-lasitus ja  EPS-eriste. Kynnys 
kuullotettua koivua. 

Lammin 80 mm vahva REPO-A sisäänpäin 
aukeava ranskalaisen parvekkeen ovi 
Markkinoiden vahvin liimaamalla sormijat-
ketuista lamelleista tehty kehäpuurunko.  
Tuulettuva alumiiniverhous kiinnitetty kestä-
vin alumiinikiinnikkein. 3K-lasitus ja EPS-eriste. 
Kynnyksen myrskylista  ja vedenohjauslista 
kestävää  alumiinia.

OVIRAKENTEET

Lämpöulko-ovi 70 mm

Parvekeovi SEPO 80 mm Parvekeovi REPO 80 mm



Lämpöulko-ovi 90 mm

Parvekeovi EPO 70 mm
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TOIMI NÄIN!

1. Mittaa oviaukon leveys ja korkeus.

2. Vähennä leveydestä ja korkeudesta  
20 mm ja pyöristä saatu mitta lähimpään  
10 mm:in = uuden oven karmin leveys 
ja korkeus.

3. Valitse sopiva karmisyvyys.

4. Valitse ovityyppi sekä värit.

5. Mittaa parveke- ja terassinovissa lasiaukon 
korkeus viereisen ikkunan karmin päältä 
valoaukon alareunaan tai ilmoita haluamasi 
mitta.

6. Selvitä tarvitsetko turvalasin. 

7. Valitse lukkotyyppi. Pääoveen suosittelemme 
LC102- tai muuta käyntilukkorunkoa. 

 Parveke- ja terassinovissa käyntilukko-
runkojen lisäksi vaihtoehtona on pitkä- tai 
monitoimisulkija.

8. Valitse pintahelat ja avainpesätyyppi.

9. Tee tilaus Lammin Ikkunat ja Ovet-myyjällesi.

Ovien mitoituksessa käytetään RT-kortiston mu-
kaista modulimitoitusta, esimerkiksi 10M  x  21M       
(100 x 210 cm) tai asiakaslähtöistä mitoitusta.

Asiakaslähtöisessä mitoituksessa karmin leveys 
ja korkeus ovat n. 20 mm aukon mittoja 
kapeammat ja täysiin 10 mm:ihin pyöristettyinä. 
Karmisyvyydet ovat vakioita; lämpöovilla 121, 
135, 165 ja 190 mm ja alumiiniverhotuilla ovilla 
131, 145, 175 ja 200 mm ja sisään päin aukeavilla 
ovilla 93 mm. Parveke- ja terassinovissa oven 
lasiaukon ja viereisen ikkunan lasiaukkojen 
alareunat mitoitetaan samalle tasolle.

Kun ovet mitoitetaan asiakaslähtöisesti, ei tar-
vitse tehdä kalliita runkomuutoksia tai muuttaa 
aukkojen kokoja. Oikea mitoitus mahdollistaa 
oven ja aukon väliin hyvän ja luotettavan 
tiivistyksen.

Asennusohjeet, takuuehdot sekä kattavan  
mallivalikoiman löydät Lammin Ovistudiosta  
www.ovistudio.fi.

OVIMITOITUS

Parvekeovi REPO 80 mm



REFERENSSI-
KOHTEITA

Hotelli Torni, Tampere

Trikookuja, Tampere

Ohjelmakaari, Jyväskylä

Koukkuniemen hallintorakennus, Tampere

Veturitallit, Hotelli Torni, Tampere

Virastotalo, KotkaMatinkylän koulukeskus, Espoo

Meri-Porin yhtenäiskoulu, Pori

Martinlaakson tenniskeskus, Espoo

Kauppakeskus Kamppi, Helsinki

Linna Golf, HämeenlinnaPerttulan Erityisammattikoulu, Hämeenlinna

Eremitaasin restaurointi- ja varastokeskus

Tampereen Sähkölaitos, Tampere

Kela, Turku

Nekalan koulu, Tampere

Vanhustentalo, Kangasniemi

Uusi Lastensairaala, Helsinki

TAYS, Tampere

HOAS, Helsinki
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Ikkunatehdas/Myyntinäyttely 
Lammin Ikkuna Oy

Paarmamäentie 2
16900 Lammi 

Puh. 010 8411 700 

Myyntinäyttely 
Espoo  

Vallikallionkatu 1
02650 Espoo

Puh. 010 8411 702

Ovitehdas/Myyntinäyttely
Virepuu Oy

Hallitie 15
51200 Kangasniemi
Puh. 010 8411 700

myynti@lammin.fi                    www.lammin.fi

Hiljaa hyvä tulee
Lammin ovien ja ikkunoiden valmistu-
minen alkaa jo tutussa lähimetsässä.  
Hitaasti kasvavan ja suomalaisten olo-
suhteiden karaistaman puun ominaisuu-
det ovat ihanteelliset oviin ja ikkunoihin.  
Siksi Lammin Ikkunat ja Ovet on luonnol-
linen valinta kaikkiin suomalaisiin taloihin.


