
Puhdastilahuoneet tarvitsevat leveän ja käytännöllisen 
sisäänkäynnin. Tällaisiin ympäristöihin KONEen 
hermeettinen liukuovi on kevyt ja äänitiivis ratkaisu. 
Nämä ovet on suunniteltu leikkaussaleihin, laboratorioihin 
ja muihin vastaaviin ympäristöihin, joissa ilmanpaineen 
hallinta ja hygienia ovat äärimmäisen tärkeitä. 

Esteettinen ja hygieeninen muotoilu
Hermeettisten ovien kulmissa, sivuissa ja kädensijoissa 
käytetään pyöreää muotoilua. Esteettisyyden lisäksi 
pyöreä muotoilu on eduksi myös hygienian kannalta.  

Erinomainen äänieristys
KONEen hermeettiset ovet on varustettu erityisillä 
kumitiivisteillä, pyöristetyillä kulmilla ja ovipaneelit on 
päällystetty kummaltakin puolelta korkeapainelaminaatilla. 
KONEen hermeettinen ovi voi laskea melutasoa jopa 
34 dB, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan tiloihin, 
joissa hiljaisuus on välttämätöntä.

Soveltuu moniin ympäristöihin 
Monien vaihtoehtojen joukosta löytyy mm. täyslasiset, 
röntgensäteilyltä ja tulelta suojaavat lyijylevyiset sekä 
ruostumattomasta teräksestä valmistettavat vaihtoehdot. 
KONEen hermeettisiä ovia on saatavilla sekä automaatti- 
että manuaalikäyttöisinä. Oven ulkonäkö voidaan 
tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi leikkaussalin sävyjen 
mukaiseksi. 

KONEen hermeettisessä ovessa on tilaa säästävä 
turvaominaisuus. Liikkuva ovipaneeli voidaan lukita 
ääriasentoon, jotta maksimaalinen turvallisuus ja tila on 
taattu. 

KONE Hermeettiset ovet 
KONE OVIRATKAISUT

Hyödyt

• Täyttää korkeimmat laatu-, turvallisuus-,  
 kestävyys-, ja muotoilustandardit.

• Parantaa hygieniatasoa leikkaussaleissa,  
 laboratorioissa ja muissa puhdastilahuoneissa

• Röntgensäteilyn ja tulen kestävä

• Kevyt ja tilatehokas

• Hyvä äänieristys

• Voidaan muokata tilan ilmeen mukaiseksi



Laatu ja palvelu
Kun valitset KONEen, saat korkeimmat standardit täyttävän 
laadun, turvallisuuden, kestävyyden ja estetiikan. KONEen 
liukuoviratkaisut perustuvat laadukkaisiin materiaaleihin 
sekä 35 vuoden aikana saatuun kokemukseen. Ovet 
täyttävät kansainväliset standardit, kuten CE-standardit, 
ISO 9001:2000 -sertifi kaatit sekä ovat TÜV-hyväksytyt. 
KONEen kattavien kunnossapitopalvelujen avulla varmistat 
ovien toimintavarmuuden ja turvallisuuden koko niiden 
elinkaaren ajan.

Pyrimme ratkaisujemme ekotehokkuuden jatkuvaan
parantamiseen tehokkaalla tutkimus- jakehitystoiminnalla. 
Lisäksi otamme ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat 
huomioon kaikessa toiminnassamme. Tästä osoituksena 
on KONE Hissit Oy:lle myönnetty ISO 9001- ja ISO 14001 
-sertifi kaatit.

Lisätietoja www.kone.fi 

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja. Julkaisun mitään lausuntoa ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi takuuksi tai ehdoksi, joka koskisi tuotetta 
tai sen sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Mikään esitteen lausunto ei muuta toimitussopimusten ehtoja.

KONEen hermeettiset ovet soveltuvat:
Yksi- tai kaksilehtinen, automaattinen tai  
manuaalikäyttöinen

Järjestelmä:
KONE Smart Door Technology

Käyttöjännite:
230 V – AC, 50 Hz, 6 AMP, 1-vaiheinen

Tehonkulutus avaamisen aikana:
Enintään 80 W

Ovipaneeli:
Standardi 0,8 mm. HPL-levy ja useita eri  
täyttömateriaaleja

Ulkomitat (L x K):
Maksimi 2400 x 2500 mm

Äänieristys:
Vakiona 28 dB, lisävarusteena 34 dB

Valittavat vaihtoehdot:

• Lyijysuoja röntgensäteilyä vastaan
• Ikkuna
• 60 minuutin tulikestävyys röntgensuojalla tai   
 ilman (noudattaa EN-1634 -standardia)
• Paneelivaihtoehdot: täyslasi, ruostumaton teräs
• Tilaa säästävä ominaisuus
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