
Ovimallisto
Edux-ovi - Maailman lämpimin ovi
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Edux-ovet
Olemme 1990 perustettu perheyritys Nivalassa. Valmistamme koti -ja ulkomaan markkinoil-
le ulko- ja sisätilojen ovia. Valikoimamme on suunniteltu palvelemaan nykyaikaisia vaatimuk-
sia, olipa kysymyksessä sitten julkinen kohde, omakotitalo, kerrostalokohde tai loma-asunto. 
Ovemme sopivat hyvin myös saneerauksiin ja remontointiin.

Uudistuneesta mallistostamme löytyy ovet niin moderniin kuin klassiseen ja räiskyvään kuin 
hillittyyn tyyliin. Toteutamme toiveesi tarvittaessa myös mittatilaustyönä. Laadukkaat tuot-
teemme on suunnattu rakennusalan ammattilaisten tai suoraan yksityisasiakkaiden käyttöön.

Edux-ovella erotut eduksesi
Ovemme valmistetaan suomalaisesta puusta nykyaikaisella CNC-tekniikalla ja modernilla maa-
lauslinjastolla sekä varmalla ja kokeneella ammattitaidolla. Ympäristöystävällisyyttä arvostaen 
olemme ensimmäisenä kotimaisena ovivalmistajana siirtyneet käyttämään pintakäsittelyssä pel-
kästään vesiohenteisia maaleja. Valmistamme Edux®-ovet SFS-standardin mukaisesti.

Ovirakenteistamme löytyy vaihtoehtoja sekä markkinoiden parhaasta lämpöarvosta 
(0,28W/m2K) aina edullisiin nopean toimituksen vaihtoehtoihin. Niin oviemme kuin pal-
velummekin kohdalla panostamme rehtiin pohjanmaalaiseen jämäkkyyteen.

Löydät helposti oven itsellesi 
Olit sitten rakennusalan ammattilainen tai ensimmäistä kertaa ovea valitsemassa oleva yksi-
tyisasiakas, Sinulle sopivan oven valinta ei ole koskaan ollut näin helppoa. Valitset vain kohteesi 
vaatiman rakenteen ja sen jälkeen mieleisesi ovimallin. Mallistomme on jaoteltu valinnan hel-
pottamiseksi kuviointityylien mukaan pieniin kategorioihin, jotka on esiteltynä kukin omalla 
aukeamallaan. Värivalinnoissa kannattaa hyödyntää yhteistyökumppaniemme värikarttoja tai 
valita suoraan jokin vakioväreistämme.
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Värejä ja varusteita
Vakiosävymme on valkoinen, vakio ek-sävyt Ral 7024, Ral 7040 ja RR32, kaikki muut sävyt saatavilla erikoisvärin 
lisähinnalla. Ovet saa myös kaksivärimaalattuna, eli sisäpuoli valkoisella ja ulkopuoli valitsemallasi värillä.  
Myös karmit ja lasikehät saatavilla erivärisenä kuin ovi. Laajennuksina kaikkiin ovimalleihin on 
saatavissa kiinteitä ja avattavia levikkeitä sekä yläikkunoita. Painoteknisistä syistä värisävyt viitteellisiä.

Lasivaihtoehdot

Lisävarusteet
• Abloy- ja Dorma-lukot ja avainjärjestelmät  • Painikkeet ja vetimet

• Potkupellit ja tuuletusventtiilit    • Ovikellot ja varmuusketjut

• Turvalukot ja murtosuojaraudat     • Kirjeluukut ja ovisilmät

• Sälekaihtimet ja ovipumput    • Inva- ja laskeutuvat kynnykset

• Yale Doormanin älylukot    • Erikoislasitukset

Yhteistyössä

Ulko-ovien rakenteet
Ulko-ovien vakiokoot ovat 9/10x21 (eli 890 mm/990 mm x 2090mm). Muut koot erikoismitan hinnalla. Kaikki 
ulko-ovemme ovat HDF-pintaisia ja alumiinijäykistettyjä. Alla lueteltuna ulko-ovien ja HDF-pintaisten parvekeovien 
rakennevaihtoehdot, mallistosta löytyvine merkkeineen, u-arvoineen ja rakennekuvineen. Etu-, Vakio-, Matalaenergia- ja 
Palorakenteisille oville myönnämme 10 vuoden suoranapysymistakuun ja 2 vuoden rakennetakuun. Passiivi ja Passiivi+ 
oville myönnämme 13 vuoden suoranapysymistakuun ja 3 vuoden rakennetakuun.

ETURAKENNE
Edullinen vaihtoehto tiloihin, jotka eivät vaadi parasta lämmöneristävyyttä, 
saatavilla muutamista perusmalleistamme. U-arvo=0,78-1,0 (Oven vahvuus  
60 mm, 2k-lasi, karmi 115 mm, 1 tiiviste, LC-190 lukkorunko)

VAKIORAKENNE
Kaikkien ulko-ovimalliemme perusrakenne. U-arvo=0,7-1,0 (Oven vahvuus  
66 mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio)/170 mm/210 mm, 2 tiivistettä,  
säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)

MATALAENERGIARAKENNE
Vankempi versio vakiorakenteestamme saatavilla kaikilla malleilla. 
U-arvo=0,6-0,9 (Oven vahvuus 78 mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio) /  
170 mm / 210 mm, säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)

PASSIIVIRAKENNE
Passiivirakenne, vankka ja huippueristävä rakenne saatavilla kaikille malleille. 
U-arvo: 0,48-0,80 (Oven vahvuus 78mm, 3k-lasi,  karmi 131 mm (vakio) /  
170 mm / 210 mm, säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko) 

PALO EI30-RAKENNE
Tyyppihyväksytty vähintään 30 minuuttia tulta pitävä rakenne saatavilla 
tietyillä malleilla. U-arvo:0,60-0,97 (Oven vahvuus 76 mm, 2KEI30 kirkas  
palolasi, karmi 131 mm (vakio) / 170 mm / 210 mm, kaksi tiivistettä ja palotiiviste, 
säädettävät murtosuojasaranat, LC-102 lukkorunko)

PASSIIVI+ RAKENNE
Maailman lämpimin ovirakenne saatavilla osalle malleistamme. Sisältää useita patentteja. 
U-arvo 0,28-0,58 (Oven vahvuus 87 mm, 3k-lasi, karmi 131 mm (vakio) / 170 mm / 
210 mm, 3 tiivistettä, säädettävät murtosuojasaranat, Assa 8765/70 lukkorunko) 

DB-RAKENNE
Ovimalli saatavilla ääneneristysrakenteella.

HETI-OVET
Näitä malleja saatavilla vakiokokoisina ja valkoisina suoraan varastostamme.

ETU

HETI

PALO
EI30

PASSIIVI+

SATIINI

Lisähinnasta
KIRKASLASI STIPPOLYTE

dB

RAL 7024 RAL 7040 RR32
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Kohokuviolliset ulko-ovet
Kohokuvioidut ovet ovat kaikkein näyttävimpiä. Ne pyrkivät esille, kiinnittävät katseita ja hehkuvat eleganssia. 
Kohokuvioidut ovet ovat suosittuja ulkomailla, mutta Suomessa niillä on helppoa poiketa massasta tai erottua edukseen. 
Pariovissa ja levikkeissä koristeelliset kohopeilit näyttävät erityisen hienoilta. Rose- ja Henrik-ovissa on niin kutsuttu lyijylasi 
vakiona. Daniel-ovessa on vakiona sumennettu tähtikuviolasi. Kohokuvioinnit ovat ovissamme myös sisäpuolella.

     Rose                                              Rose (viilu)             Anton      Anselmi

   Henrik                                               Daniel                                             Ensio      Helinä
PASSIIVI+

    Fanny                                                 Hugo                                             Hermanni                      Mikael

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

dB PASSIIVI+ dB PASSIIVI+ dB PASSIIVI+

dB PASSIIVI+ dB PASSIIVI+



Peiliuritetut ulko-ovet
Peilikuvioitu uritus on tyyliltään klassinen. Sillä saadaan arvokkaan ja hienon näköisiä ovia, jotka ovat kuitenkin edullisempi 
vaihtoehto kohokuviollisille. Tämä kuviointi toimii hyvin myös pariovissa.
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  Kaarina                                               Aadam                                              Hannu                         Lauri

ETUHETI dB

dB dB

PALO
EI30

PASSIIVI+

       Roosa                                                  Heljä                                                    Ulpu                           Venla

Vilhelmiina                                            Toivo                                                  Kauko                  Waldemar
PALO
EI30

PALO
EI30

PASSIIVI+dB PALO
EI30

PASSIIVI+

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

dB PALO
EI30

PASSIIVI+dB PALO
EI30

PASSIIVI+



     Luna                                           Senni                                                 Orion        Veeti

Erikoiskuvioidut ulko-ovet
Erikoiskuvioitujen ovien suunnittelussa on rikottu perinteisiä kaavoja ja saatu aikaan uniikkeja malleja. Erilaiset lasikehät, 
rosterilistat ja moderni uritus takaavat, että nämä ovet saavat osakseen ihailua ja huomiota. Näihin oviin sopii erinomaisesti 
myös räiskyvämpikin värivalinta!
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  Rasmus                                                 Atte                                                  Solja              Ester

   Paulus                                                   Inga                                              Alexander              Niilo

dB PALO
EI30

PASSIIVI+ dB PALO
EI30

PASSIIVI+

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

dB PALO
EI30

PASSIIVI+

dB PALO
EI30

PASSIIVI+dB PALO
EI30

PASSIIVI+

dB PALO
EI30

dB PALO
EI30



Sileäpintaiset ulko-ovet
Sileät pinnat rauhoittavat, aivan kuin peilityyni järvi tai pohjanmaalainen peltomaisema lumivaipan peittämänä. Näyttävyyttä tai 
eleganssia oveen voidaan lisätä tammikehillä tai maalamalla kehät eriväriseksi kuin ovi. Urattomuus toimii myös parhaiten 
viilupintojen kanssa, jolloin vältytään pintakäsittelyn sävyeroilta.
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     Outi                                                  Oona                                                    Ina                               Sulo

ETU

    Sakari                                        Samuli                                                Aleksi         Arvo

     Onni                                                 Sointu                                                 Soile                                    Silja

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

dB PALO
EI30

PASSIIVI+ETUdB PALO
EI30

dB PALO
EI30

HETI PALO
EI30

dB



Vaakauritetut ulko-ovet
Viime vuosina vaakauritus on ollut suosittua ovivalinnoissa, sillä se sopii lähes kaikkiin kohteisiin. Uudistuneella mallistollamme 
vastaamme vaakauritettujen ovien kovaan kysyntään. Mallistosta löytyy sekä perinteisellä uralla että kaksitasouralla 
työstettyjä malleja. Kun samanlaisella uralla valitut ovet on asennettu pihapiiriin, näky on yhtenäisen komea. 
Vaakauran jatkuvuus sopii erinomaisesti myös levike- ja parioviratkaisuihin.
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  Hannele                       Oskari                                   Henna                                  Hannes

dB PALO
EI30

  Santeri          Ossi         Virpi        Varpu
HETI HETI PALO

EI30
PASSIIVI+

   Helena                                               Hilkka                                Hilla                Hilma
PALO
EI30 dB PALO

EI30
dB PALO

EI30
dB HETI PALO

EI30

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

PALO
EI30

PASSIIVI+ETUPALO
EI30

PASSIIVI+ETU

dB PALO
EI30

PASSIIVI+ETU

dB

dB dB

dB

PASSIIVI+ETU



Pystyuritetut ulko-ovet
Pystyuritetuista löytyy vuodesta toiseen kotimaan myyntitilastoja hallitsevat kestosuosikit. Valikoimaa on myös täydennetty 
muutamilla uusilla malleilla. Pystyuritettu ovi on yksinkertaisen kaunis.
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     Simo        Karita        Helmi        Severi
dB HETI PALO

EI30

     Heini       Henni           Iida         Karin

dB HETI PALO
EI30

PASSIIVI+

      Hilja         Veera       Nestori         Lassi
dB ETU HETI PALO

EI30
dB PALO

EI30
PASSIIVI+

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

HETI PALO
EI30

PASSIIVI+ETU

dB PALO
EI30

dB
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SOLAR PLISEE ja DUETTE ovat oven tai ikkunan pintaan asennettavia teknisiä verhoja. 

SOLAR Plisee on yksinkertainen vekkikangas ja SOLAR DUETTE kaksinkertainen, 
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Parvekeovet
HDF-pintainen parvekeovi on kaunis, mutta näkyvyyttä antava ratkaisu omakotitalojen terasseille, parvekkeille 
tai takaoviksi. Se soveltuu hyvin myös julkisiin saneerauskohteisiin. Parvekeovia saa vakiorakenteen lisäksi myös 
matalaenergia- ja passiivirakenteisina.

Parvekeovien lasikorkeudet 12M, 14M, 16M, 18M ja kokolasinen tai vapaavalintainen. Kuvissa ovien lasikoot 
seuraavasti: Aulikki, Suvi, Satu 12M; Vilma ja Lumikki 14M; Talvikki ja Pilvi 16M, Tuulikki kokolasinen.

HDF-parvekeovi tulee vakiona samalla varustuksella kuin ulko-ovikin, mutta siihen on saatavilla lisävarusteena 
esimerkiksi pitkäsulkija tai sälekaihdin.
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    Vilma          Pilvi                        Satu                    Lumikki
dB PALO

EI30
dB PALO

EI30
dB PALO

EI30
dB PALO

EI30

   Aulikki       Talvikki                        Suvi      Tuulikki
dB PALO

EI30
dB PALO

EI30
dB PALO

EI30
dB PALO

EI30
HETI

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.



Kerrostaso-ovi (viilu)             Lasiaukollinen kerrostaso-ovi     

Alumiinipintaiset parvekeovet
Alumiinipintaiset parvekeovemme ovat kysyttyjä etenkin suurkohteissa. Ovet ovat kaksinkertaisesti tiivistettyjä, 
lasitus on valittavissa kohteen tarpeiden mukaiseksi ja pitkäsulkijamme kulkee murtovarmuutta tuoden oven 
sisemmässä kyntteessä. Alumiinipintaisten parvekeovien karmivaihtoehtoina ovat 131 mm (vakio), 170 mm (vakio) 
ja 210 mm. Kaikki alumiinipintaiset parvekeovet saatavilla kaikilla lasikorkeuksilla.
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Kerrostaso-ovet
Kerrostaso-ovien toiminnallisten ja ulkonäöllisten seikkojen ohella on erittäin tärkeää tuntea ja täyttää kaikki rakentamiseen 
liittyvät määräykset. Edux-ovien mallistosta löytyy kilpailukykyiset tuotteet nykyaikaiseen rakentamiseen.

Eduxin kerrostaso-oven paloluokitus on EI30 ja ääneneristävyys Rw 42dB umpinaisella sekä 37dB lasiaukollisella. Ovea saa niin maalattuna 
tai viilupinnoitettuna ja myös lasiaukollisena.  Kerrostaso-ovien lisävarusteita: Kirjeluukku, ovisilmä, ovikello, varmuusketjut yms.

Yksilehtinen ulosaukeava     Yksilehtinen sisäänaukeava                      Kaksilehtinen sisään / ulos avattava

dB PALO
EI30

dB PALO
EI30

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.

 Saatavana myös kytkettynä ulos / ulos aukeavana!

Markkinoiden ylivoimaisesti paras sateen pitävyys!

Rw+Ctr Jopa 44dB!



    Essi                     Sylvia                 Silva                      Tommi

  Raita 1       Raita 2          Raita 3                      Raita 4

  Sella          Lumikki                       Olivia           Valo
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Väliovet
Sisätilojen ovemme ovat HDF-pintaisia ja eristettyjä. Tämän ansiosta ne kestävät kovempaakin käyttöä. Väliovemme vakiokarmi 
on 92 mm ja lukkorunko Abloy 2014. Väliovia saa sekä pariovina että levikkeellisinä. Väliovien vakiokoot ovat 7/8/9/10x21. 
Välioviin tulee vakiona mukaan karmit. Kynnys lisähinnasta. Väliovet on myös saatavilla viilupintaisina.

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.



     Riku                      Klaara                        Rauha           Heidi

   Aatos                         Aarni            Aaro                        Krista

    Aapo          Santtu                       Pentti             Pekka
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Paneeliovet
Mökille, huvilaan, hirsitaloon tai talliin – paneelipintaiset ovet sopivat erityisesti puurakenteisiin kohteisiin. Ovien vakiokoot ovat 
9/10x19 ja 9/10x21, muut koot erikoismittana. Kaikkiin paneelioviimme kuuluvat vakiona murtosuojasaranat ja LC-190 lukko- 
runko. Paneelioviamme on saatavilla kahdella eri rakenteella: Mökkirakenteella, joka vastaa eristävyydeltään ulko-ovien etu- 
rakennetta sekä massiivipuurakenteella, joka vastaa ulko-ovien matalaenergiarakennetta (saatavilla kaikista malleista). Paneeli- 
ovimallit on saatavilla neljällä eri paneelivaihtoehdolla. Paneeliovet tulevat vakiona puuvalmiina. Pintakäsittelyiksi on tarjolla myös 
lakka, suojakäsittely, Woodex-kuultovärit + lakka ja peittomaalit. Paneelioviamme saa myös pariovina.

SORMIPANEELILEVEÄPANEELI VALEURAPANEELIVAKIOPANEELI

Lisähinnasta Lisähinnasta Lisähinnasta

Ovien kuviointi voi muuttua tuoteteknisistä syistä tai mittamuutoksella vakiokoosta.



Ota yhteyttä!
Edux-ovet Oy
Osoite Välikyläntie 541, 85500 Nivala
Puhelin (08) 445 8700  Sähköposti myynti@edux.fi  www edux.fi
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