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NOSTO-OVI

ENERGIATEHOKKUUS.    TURVALL ISUUS.    HELPPOKÄYT TÖISYYS .



Sertifikaatti TÜV Rheinland InterCert No. 75 100703022 
vahvistaa valmistajan laadunvalvonnan vastaavan  

ISO 9001:2008 standartin mukaisia vaatimuksia.

Gardiset autotallin nosto-ovi täyttää

Euroopan turvallisuusstandardit



Gardiset autotallin nosto-ovi on suunniteltu ja 
valmistettu pohjoisen vaativiin olosuhteisiin 
sekä vastaamaan nykypäivän rakentamisen 
vaatimuksia energiatehokkuuden ja turvalli-
suuden suhteen. Ylös aukeava autotallin nosto-
ovi mahdollistaa tehokkaan tilankäytön sekä 
helpottaa jokapäiväistä käyttöä. Autotallin 
nosto-ovi voidaan asentaa erikokoisiin ja eri-
muotoisiin kulkuaukkoihin – oviaukon muoto 
voi olla esimerkiksi holvikaarella varustettu ne-
likulmio.

Gardiset autotallin nosto-ovi ja sähkökäyt-
töjärjestelmä ovat EU direktiivien vaatimuksien 
sekä tuotestandardien mukaisesti CE-serti-
fioituja. Gardisetin nosto-ovessa on standardi-
en mukaiset turvajärjestelmät, jotka suojaavat 
käyttäjää sekä ovea vahingoittumiselta. Op-
timoitu sekä tasapainotettu vääntöjousilla 
varustettu mekaaninen ohjaus- ja kannatin-
järjestelmä korostaa nosto-oven jokapäiväistä 
käyttöturvallisuutta.

Gardiset Finland Oy on Joensuulaisen Artic-kaihdin Oy:n vuonna 2008 perustama tytäryhtiö. 
Gardiset Finland Oy:n tuotteet ovat aurinkosuoja-alan komponentit, sälerullaimet, autoka-
toksen rullaovet, rullakalterit sekä nosto-ovet autotalleihin ja teollisuuteen. Gardiset Finland 
Oy:n tavoitteena on toimittaa asiakkaalle kokonaisvaltainen ratkaisu erilaisten tilojen suo-
jaamiseen. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Joensuussa.

Autotallin tai autokatoksen suojaaminen voi-
daan toteuttaa myös Gardiset sälerullaimella. 
Sälerullain soveltuu hyvin uudiskohteisiin sekä 
vaativiin korjausrakentamisen kohteisiin eri-
laisten asennus vaihtoehtojen vuoksi. Gardiset 
sälerullainta voidaan käyttää myös sisätilojen 
jakajana tai ulkotiloissa ovien ja ikkunoiden 
suojana tehostamassa rakennuksen energiate-
hokkuutta. Gardiset rullaovi tukee rakentami-
sen määräyksiä ja soveltuu erinomaisesti au-
tokatoksen suojaksi vaihtelevia olosuhteita ja 
ilkivaltaa vastaan.

Valvontaan valtuutettujen kolmansien osapuo-
lien riippumattomat testit vahvistavat:

Paneelien lämmönläpäisykertoimeksi  
0,61 W/m2K (U-arvo)
Oven 700 Pa tuulikuormakestävyyden
Korkean korroosiokestävyyden 
(750 h suolavesisumutesti)
Yleisstandardin EN 13241-1 sekä sen ala-
standardien EN 12604, EN 12453, EN 
12424, EN 12425 ja EN 12426 mukaiset 
vaatimukset

Gardiset autotallin nosto-oven takuu:
paneelit 10 vuotta
ohjaus- ja kannatinjärjestelmä 2 vuotta
Marantec sähkökäyttöjärjestelmä 5 vuotta

AUTOTALLIN NOSTO-OVI

GARDISET FINLAND OY

AUTOKATOKSEN RULLAOVI



Gardiset autotallin nosto-oven 45 mm vah-
vuiset kerrospaneelit sekä elastiset poly-
meeritiivisteet rakenteessa ovat erinomaisten 
suojaus- ja eristysominaisuuksien perusta. Pa-
neelien vahvuudella on merkittävä vaikutus 
autotallin oven lämmöneristyskykyyn, sillä 45 
mm vahvuiset paneelien osat kattavat yli 80 % 
oven kokonais peittoalasta.

EPDM-tiivisteet Gardiset autotallin nosto- 
oven paneeleissa varmistavat hyvän läm-
möneristyskyvyn lisäksi ettei tuuli, vesi tai lumi 
tunkeudu rakennukseen. EPDM-tiivisteet säi-
lyttävät korkean rakennekestävyyden ja elas-
tisuuden alhaisissakin lämpötiloissa.

Gardiset autotallin nosto-oven pitkä käyt-
töikä sekä suojaus- ja eristysominaisuudet 
perustuvat paneelien kerrosrakenteeseen. Pa-
neelien kerrosrakenne takaa hyvän äänen- ja 
lämmöneristyskyvyn lisäksi korkean isku- ja 
tuulikuormakestävyyden (700 Pa).

Gardiset autotallin nosto-oven julkipinnassa 
on käytetty polyesterillä vahvistettua polyure-
taanipinnoitetta (PUR-PA). PUR-PA pinnoite te-
kee ovesta kulutus ja korroosio kestävän.

Autotallin nosto-oven paneelien jokai-
sessa välissä on EPDM-tiivisteet.

Kova ja elastinen PUR-PA – pinnoite (20 
– 25 µm) luo suojan naarmuja ja kolhuja 
sekä ilmankosteuden vaihteluita vas-
taan. Korroosiokestävyyden lisäksi pin-
nat ovat pesuaine- ja kemikaalikestäviä.

Kerrospaneelit ovat täytetty korkean 
lämmöneristyskyvyn omaavalla freoni 
vapaalla polyuretaanivaahdolla.

45 mm

ERISTYSKYKY & RAKENNE

ERISTYSKYKY JA RAKENNE

EPDM-TIIVISTEET

PUR-PA pinnoite 20 - 25 µm

Alusta 20 - 25 µm

Sinkki 16 µm

Teräs 0,40 mm

Sinkki 16 µm

Kiinnittyvä lakka 12 µm

Freoni vapaa polyuretaanivaahto



Paneelien kerrosrakenteen runkona käytetään 0,4 mm kuu-
magalvanoitua (16 µm sinkkipäällyste) terästä. Runkoteräs on 
liitetty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi paneelien rakenteen lu-
jittamiseksi. Paneelien saranoiden kiinnityskohdissa on nelin-
kertainen kerros runkoterästä vahvistamassa oven rakennetta 
ja kestävyyttä.

Vääntöjousien akselin 
säädettävä liitoskappale

Turvauritettu vaijerien 
ohjauskela sekä mekaa-
ninen putoamissuoja

Ruostumattomasta 
teräksestä valmistetut 
saranat

Ruostumattomasta 
teräksestä ja alumiinista 
valmistetut ohjausrullat 
ja -kannakkeet

Kaksinkertainen EPDM 
-ylätiiviste

Kaksinkertainen EPDM 
-sivutiiviste

Joustin/tukijalka

6 7 8

8

7

6

Kaksoiskammioinen 
EPDM-alatiiviste

PANEELIEN KIINNITYS



Oven koko ja paino
Käyttäjän vaatimukset
Käyttökohde

Gardiset autotallin nosto-oven avaaminen ja 
sulkeminen on vaivatonta – erikoissuunnitellut 
vääntöjouset keventävät sekä tasapainottavat 
nostamiseen ja laskemiseen kohdistuvaa kuor-
maa.

Vääntöjousilla varustetun käsikäyttöisen auto-
tallin nosto-oven avaamiseen tarvitaan enin-
tään 150 - 200 N (~15 - 20 kg) voima. Vääntö-
jouset on suunniteltu kestämään vähintään  
25 000 nosto-laskusykliä.

Autotallin oven käyttömukavuutta voidaan 
korostaa erilaisilla automatisointiratkaisuilla. 
MARANTEC sähkömoottori ja sen erilaiset 
ohjaustavat helpottavat jokapäiväistä käyttöä – 
oven avaamiseen ja sulkemiseen tarvitaan vain 
yksi napin painallus.

Vapautusjärjestelmä – mahdollistaa oven 
käsikäytön sekä estää loukkuun jäämisen 
sähkökäyttöjärjestelmän häiriötilanteessa.

Elektroninen pysäytysjärjestelmä – pysäyt-
tää oven liikkeen automaattisesti havaitessaan 
normaalia suuremman kuorman (vastuksen) 
nosto tai lasku tilanteessa.

Automaattinen virran pois kytkentä – estää 
jousen tai kannatinjärjestelmän vioittuessa 
sekä koneiston tai kulkuoven auki ollessa oven 
sähkökäytön suojellen käyttäjää vahingolta ja 
ovea vahingoittumiselta.

ERIKOISTURVAJÄRJESTELMÄT
- Automatisoitu nosto-ovi -

HELPPOKÄYTTÖISYYS

MOOTTORIN VALINTA:

KÄYTETTÄVYYS



25 000 nosto-laskusykliä vastaa autotallin nos-
to-oven avaamista ja sulkemista neljä kertaa 
päivässä 17 vuoden ajan. 

Gardiset autotallin nosto-ovi + 

Marantec moottori ja kauko-ohjaus 

= Helppokäyttöisyys

VÄÄNTÖJOUSET



Jousenkatkeamissuoja – jousen vioittuessa 
turvamekanismi lukitsee akseliston paikoilleen 
estäen oven hallitsemattoman putoamisen.

Erikoismuotoillut ohjauskiskojen profiilit – 
ohjauskiskon ohjausrullaurat varmistavat oven 
tasaisen ja luotettavan liikkuvuuden sekä es-
tävät kiskoilta pois luisumisen.

Turvavaijerit – kannatinjärjestelmässä 
käytetään kahta erillistä kuusinkertaisella tur-
vamarginaalilla sekä turvapäillä varustettua 
teräsvaijeria.

Uritetut turvavaijerien ohjausrullat – estävät 
vaijerien pois luisumisen.

Gardiset autotallin nosto-oven suunnittelussa, 
valmistuksessa ja laadunvalvonnassa on hyvän 
suojaus- ja eristysominaisuuden lisäksi panos-
tettu tuoteturvallisuuteen.

EU direktiivien turvallisuusstandardien mukai-
sesti Gardisetin autotallin nosto-ovessa sekä 
sähkökäyttöjärjestelmässä on kiinnitetty eri-
tyishuomio ihmisten liikkumis- ja käyttöturval-
lisuuteen erilaisissa ympäristöolosuhteissa.

Gardisetin nosto-ovessa on optimoitu ohjaus- 
ja kannatinjärjestelmä, sekä putoamis- ja käyt-
täjäsuojat.

Suoja viiltoja vastaan – rakenteessa ei ole 
teräviä reunoja ja oven lasitukset on tehty 
akryylitäytteisistä osista, joista ei leviä teräviä 
sirpaleita hajotessa.
 
Suojattu kannatinjärjestelmä – paneelien ja 
kiskojen väliin sijoitettu sisäinen kannatin-
järjestelmä estää käyttäjän takertumisen sekä 
väliin joutumisen.

Sormisuojat – erikoismuotoillut paneelien 
sisä- ja ulkopinnat sekä suojatut saranat ja 
ohjauskiskot estävät sormien väliin joutumisen.

Autokatoksen rullaovi on tehokas ja tilaa 
säästävä ratkaisu. Polymeeripinnoitettu rul-
laovi on valmistettu erikoisalumiiniseoksesta, 
joka kestää erinomaisesti korroosiota ja voi-
makkaita lämpötilan vaihteluita. Rullaoviin 
voi valita joko foami-täytteiset säleprofiilit tai 
suulakepuristetut alumiinisäleprofiilit. Ohjaus-
vaihtoehtoina on jousi- tai kampikäyttö, sekä 
sähkömoottori erilaisilla ohjaustavoilla.

AUTOKATOKSEN RULLAOVI

TURVALLISUUS

PUTOAMISSUOJA

TURVALLISUUS KÄYTTÄJÄSUOJAT

OPTIMOITU OHJAUS- JA
KANNATINJÄRJESTELMÄ



Gardiset autotallin nosto-ovien testauksessa on käytet-
ty autoteollisuudesta tuttua suolavesisumutestiä. 750 
h suolavesisumutesti vahvistaa nosto-oven korkean 
korroosiokestävyyden sekä sopeutuvuuden eri ilmasto-
olosuhteisiin. (750 h suolavesisumualtistus vastaa 15 
vuotta merenranta olosuhteissa).

SUOLAVESISUMUTESTI

Gardiset autotallin nosto-ovi –

Luotettava suoja rakennukselle ja

rakennuksessa olevalle omaisuudelle



Laaja väri- ja profiilivalikoima sekä monipuoli-
set ikkuna- ja kulkuoviratkaisut soveltuvat ark-
kitehtuurisesti erilaisiin rakennuksiin sekä tu-
kevat käyttäjän yksilöllistä suunnittelua.

Gardiset autotallin nosto-ovi voidaan toimittaa 
kaikilla RAL-värisävyillä, erikoisvärillä tai kol-
mella eri puujäljitelmällä.

MUOKATTAVUUS

Gardiset autotallin nosto-oven paneelien pro-
fiilivaihtoehdot ovat;

Vaakauritetettu (L, M tai S)
Aaltokuvio
Peilikuvio

RAL-värisävyillä ja erikoisväreillä paneelissa 
on kohokuvioitu puun tekstuuria (puun syitä) 
jäljittelevä pinta. Aidolla puujäljitelmällä pinta 
on täysin sileä.

PROFIILIT

YKSILÖLLISYYS

L - uraväli 500 mm

Tumma tammi

Peilikuvion koko 508 x 308 mm

M - uraväli 250 mm

Kirsikka

S - uraväli 125 mm

Vaalea tammi

VAAKAURITETUT L, M, S - PROFIILIT

RAL-VÄRISÄVYT PUUJÄLJITELMÄT

AALTOKUVIO

PEILIKUVIO



Autotallin nosto-oven säädettävät ilmanvaihto-
aukot takaavat ilmanvaihdon rakennuksessa. 
Ilmanvaihtoaukot voidaan asentaa oveen, 
jossa on erityisvaatimuksia paloturvallisuuden 
suhteen.

Gardiset nosto-oven ilmanvaihtoaukoissa on 
hyönteisverkko ja sulkumekanismi. Värivaih-
toehtoina on musta tai valkoinen.

Autotallin nosto-oveen integroitu kulkuovi tai 
nosto-oven kanssa yhteensopiva sivuovi pi-
dentää nosto-oven käyttöikää sekä tehostaa 
käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta – 
koko ovea ei tarvitse aukaista pienen asian ta-
kia. 

Gardiset autotallin nosto-oveen on valittavissa 
erilaisia ikkunaratkaisuja. Ikkunoiden määrään 
ja sijaintiin vaikuttavat oven kokonaismitat sekä 
profiilivaihtoehdot. Ikkunavaihtoehtoja ovat:

Perusikkunat 
Suorakaide (609 X 203mm tai 637 X 
334mm)
Ovaali (665 X 345mm)

Koristeikkuna (490 X 325mm)
Värivaihtoehdot: valkoinen tai ruskea
Lisäkoristeet: ristikko tai auringonnousu

Panorama ikkunapaneeli
Lisätiivistyssarja

Gardiset autotallin nosto-oveen on valittavis-
sa lukitusjärjestelmä, joka sopeutuu oven 
väritykseen ja on yhtenäinen nostokahvan 
kanssa. Lukitusjärjestelmän avulla lukitus on 
käytettävissä sisä- tai ulkopuolelta.

LUKOT JA KAHVAT

IKKUNAT

ILMANVAIHTO

KULKU- JA SIVUOVET



     

OVIAUKON MITAT

ASENNUSVAIHTOEHDOT

PROFIILI

VARUSTELU

VÄRI

OVEN KÄYTTÖ

JÄLLEENMYYJÄ:

Matala

Vaakauritettu (L, M tai S)

RAL-värisävy Erikoisväri

Käsikäyttö

www.gardiset.fi | gardiset@gardiset.fi
Gardiset Finland Oy | Salpakankaankatu 38, 80100 Joensuu | 050 555 4400

Lukitus Ilmastointi Ikkunat Kulku- tai sivuovi

Aaltokuvio

Puunjäljitelmä

Sähkökäyttö

Peilikuvio

Vakio Korkea

Ylätila 
käsikäyttö min. 100 mm
sähkökäyttö min. 125 mm

Ylätila min. 210 mm Ylätila min. 900 mm


