
C 1

������ �

DP041

������ �

DP040

������ �

DP039

��	
��
�

��	

��
�

����

��	
��
�

��	
��
���
�

����

����

��	

��
�

����

��	

��
�

��	

���
�

Metalliprofi iliovet

Poraus Ø 9

tukiholkki Ø 12/10

Poraus:  sisäpuoli Ø 13

 ulkopuoli Ø 9

Pituus: ovipaksuus - 1mm

tukiholkki Ø 12/10

Poraus:  sisäpuoli Ø 13

 ulkopuoli Ø 9

Pituus: ovipaksuus - 1mm

tukiholkki Ø 12/10

Poraus:  sisäpuoli Ø 13

 ulkopuoli Ø 9

Pituus: ovipaksuus - 1mm

avain 17

Puuovet

Poraus Ø 9 Poraus Ø 9 Poraus Ø 9 Poraus Ø 9

avain 17avain 17

Poraus Ø 11 mm

avain 17

PK-kiinnitys

avain 17 (210-24, 220-24)

avain 27 (326)

avain 22 (325, 210-30, 220-30)

137/250-400 LK

138/250-400 LK

147/400-600-800 LK

148/400-600-800 LK

1475/800 LK

325-30/250 LK

326-30/300 LK

210-24/300...1100 LK

210-30/300...1100 LK

220-24/300...1100 LK

220-30/300...1100 LK

216-30/300...1100 LK

137/160 LK

138/160 LK

210-20/200 LK

220-20/200 LK

Ø 30 (326)

Ø 25 (325)

137/160 LK

138/160 LK

210-20/200 LK

220-20/200 LK

210-24/300...1100 LK

210-30/300...1100 LK

220-24/300...1100 LK

340 LK

341 LK

342 LK

343 LKa

344 LK

INOXI

137 K

138 K

325-25/250 K

326-36/300 K

137/160 K

138/160 K

137/250-400 LK

138/250-400 LK

147/400-600-800 LK

148/400-600-800 LK

1475/800 LK

220a-30/300...1100 LK

216-30/300...1100 LK

300/380-480LK

325-25/250 LK

326-30/300 LK

325-30/250 LK

326-30/300 LK

210-24/300...1100 LK

210-30/300...1100 LK

220-24/300...1100 LK

220-30/300...1100 LK

216-30/300...1100 LK

INOXI

Ø 30 (326)

Ø 25 (325)

Ø 20 

300/380-480 LK

340 LK

341 LK

342 LK

343 LK

344 LK

INOXI

137 K

138 K

325-25/250 K

326-30/300 K

M8
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Poraus Ø 11 Poraus Ø 11 Poraus Ø 11

avain 17 avain 17

Poraus Ø 11

Metallioven vedin + painike

tukiholkki Ø 12/10

Puuoven vedin + painike

Presto

Presto, Ergo

Presto, Ergo

Lasiovet

137/160 K

138/160 K

137 K

138 K

325-25/250 K

326-30/300 K

137/160 LK

138/160 LK

210-20/200 LK

220-20/200 LK

137 LK

138 LK

147/400-600-800 LK

148/400-600-800 LK

1475/800 LK

210-24/300...1100 LK

210-30/300...1100 LK

220-24/300...1100 LK

220-30/300...1100 LK

216-330/300...1100 LK

Ø 30 (326)

Ø 25 (325)

300/480 LK

325-25/250 LK

326-30/300 LK

340 LK

341 LK

342 LK

343 LK

344 LK

INOXI
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Suorat ja taivutetut vetimet 

PRESTO 137/160-250-400

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillo tettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR,satiinikromattu

MS/HCR.

Materiaali: alumiini. 

Pintakä sittelyt: hopea-anodis-

ointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA,

punainen Al/JPU. 

Käytetään puu-, metalli profi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 160 mm pitkässa 

vetimessä 8-80 mm ja 250/400 

mm pitkissä 8-95 mm. Vedintä 

on saa-tavissa sekä kaksi-

puoleisena läpikiinnitteisenä 

(LK), että yksi puoleisena 

läpikiin nitteisenä (K). Puuovissa 

käytettävä tukikilpiä DP039 ja 

tilauksessa on mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

PRESTO 138/160-250-400

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillo tettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Materiaali: alumiini. 

Pinta kä sittelyt: hopea-anodis-

ointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA,

punainen Al/JPU. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 160 mm pitkässä 

vetimessä 8-80 mm ja 250/400 

pitkissä 8-95 mm. Vedintä on 

saatavissa sekä kaksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (LK), että yksi-

puoleisena läpikiinnitteisenä (K). 

Puuovissa käytettävä tukikilpiä 

DP039 ja tilauksessa on mainit-

tava, jos vedin tulee lasioveen.
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PARLAMENT 
210-20/200
210-24/300...1100
210-30/300...1100 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotet tu Ms/KI,

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR, valkoinen Ms/JVA,

musta Ms/JMU, sininen Ms/JSI, 

punainen Ms/JPU. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus on 8-95 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpi kiinnit-

teisenä (LK) ja yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä yk-

sipuoleisena pintakiinnitteisenä 

(PK). Puuovis sa käytettävä 

tukikilpiä DP039 tai DP040

(210-30/300...1100 LK).

Vetimen eri osat voidaan 

pintakäsitellä oheisen taulukon 

mukaan. Tilauksessa on mainit-

tava, jos vedin tulee lasioveen.

Kiillotettu

Kromattu

Mattakromattu

Maalattu

Runko Käsiosa Tukikilpi

DP039/DP040

runko

käsiosa

Suorat ja taivutetut vetimet 
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Suorat ja taivutetut vetimet 

PARLAMENT 
220-20/200
220-24/300...1100
220-30/300...1100

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotet tu Ms/KI,

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR, valkoinen Ms/JVA, 

musta Ms/JMU, sininen Ms/JSI, 

punainen Ms/JPU. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 8-95 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiinnit-

teisenä (LK) ja yksipuoleisena 

läpi kiinnitteisenä (K) sekä 

yksipuoleisena pintakiinnitteise-

nä (PK). Puuovissa  käytettävä 

tukikilpiä DP039 tai DP040

(210-30/300...1100 LK).

Vetimen eri osat voidaan 

pintakäsitellä oheisen taulukon 

mukaan.

Tilauksessa on mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

runko

käsiosa

Kiillotettu

Kromattu

Mattakromattu

Maalattu

Runko Käsiosa Tukikilpi

DP039/DP040
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Suorat ja taivutetut vetimet 

Kiillotettu

Kromattu

Mattakromattu

Maalattu

Runko Käsiosa Tukikilpi DP040

PARLAMENT 
216-30/300...1100

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotet tu Ms/KI,

kromattu Ms/CR, satiinikromat-

tu Ms/HCR, valkoinen Ms/JVA, 

musta Ms/JMU, sininen Ms/JSI, 

punainen Ms/JPU. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 8-95 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpi kiinnit-

teisenä (LK) ja yksipuoleisena 

läpi kiinnitteisenä (K) sekä yksi-

puoleisena pintakiinnitteisenä 

(PK). Puuovis sa  käytettävä tu-

kikilpiä DP040. Vetimen eri osat 

voidaan pintakäsitellä oheisen 

taulukon mukaan. 

Tilauksessa on mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

runko

käsiosa



C 7

�	�

� ���

���
�	� ���

��
	

��
�


��

�
�

	�

��

��
�

Suorat ja taivutetut vetimet 

ORIGO 300/380-480

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotet tu 

Ms/CR, kiilotettu Ms/

KI,mattakromattu Ms/HCR. 

Materiaali: alumiini. 

Pinta käsitte lyt: hopea-ano-

disoitu Al/AHO, valkoinen 

Al/JVA. 

Käytetään puu-,metalliprofi ili-

ja lasiovissa.Vakiotoimitus 

8-90 mm ovivahvuudelle.

Kiinnikeväli 300 tai 400 mm. 

Puuovissa käytettävä tukikil-

peä DP039.

VISIO 327-25/250 LK

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kromattu Ms/

CR, satiinikromattu Ms/HCR, 

kiillotettu Ms/KI.

Käytetään puu-, metalliprofi ili-

ja lasiovissa. Vakiotoimitus

25-110 mm paksuihin oviin. 

Vedin osa saatavana kaksipuo-

leisena läpikiinnitteisenä (LK) 

ja yksipuoleisena läpikiinnit-

teisenä (K). Tilauksessa on 

mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen. Puu-ovissa käytettä-

vä tukikilpeä DP040.
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Suorat ja taivutetut vetimet  

ERGO 325-25/250 LK

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI,

kro mattu Ms/CR, satiinikromat-

tu Ms/HCR. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- 

ja lasiovissa. Vakioruuveilla 

oven vahvuus on 25-110 mm.

Vedintä saa kaksipuoleisena, 

läpikiinnitteisenä (LK), yksi-

puoleisena läpikiinnitteisenä (K) 

sekä yksipuoleisena pinta-

kiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

käytettävä tukikilpeä DP040.

Tilauksessa on mainittava,

jos vedin tulee lasioveen.

ERGO 326-30/300 LK

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI,

kro mattu Ms/CR, satiinikromat-

tu Ms/HCR. 

Käytetään puu-, metalliprofi i-

li- ja lasiovissa. Vakioruuveilla 

oven vahvuus on 25-110 mm.

Vedintä saa kaksipuoleisena, 

läpikiinnitteisenä (LK), yksi-

puoleisena läpikiinnitteisenä (K) 

sekä yksipuoleisena pinta-

kiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

käytettävä tukikilpeä DP041.

Tilauksessa on mainittava,

jos vedin tulee lasioveen.
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FORMA 340-30/400 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pin-

takiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP041. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen.

FORMA 340-25/300

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä saa 

kaksipuoleisena läpikiinnitteisenä 

(LK), yksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (K) sekä metallioviin 

yksipuoleisena pintakiinnitteisenä 

(PK). Puuovissa suosittelemme 

käytettäväksi tukikilpiä DP040. 

Tilattaessa on mainittava, jos

vedin tulee lasioveen.

Suorat ja taivutetut vetimet 
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FORMA 341-25/300

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pin-

takiinnitteisenä (P). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP040. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

FORMA 341-30/400 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromat-

tu Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pin-

takiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP041. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen.

Suorat ja taivutetut vetimet 
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FORMA 342-25/300 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pinta-

kiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP040. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen.

FORMA 342-30/400 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pinta-

kiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP041. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen.

Suorat ja taivutetut vetimet
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FORMA 343-25/300 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä saa 

kaksipuoleisena läpikiinnitteisenä 

(LK), yksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (K) sekä metallioviin 

yksipuoleisena pintakiinnitteisenä 

(PK). Puuovissa suosittelemme 

käytettäväksi tukikilpiä DP040. 

Tilattaessa on mainittava, jos

vedin tulee lasioveen.

FORMA 343-30/400 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä saa 

kaksipuoleisena läpikiinnitteisenä 

(LK), yksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (K) sekä metallioviin 

yksipuoleisena pintakiinnitteisenä 

(PK). Puuovissa suosittelemme 

käytettäväksi tukikilpiä DP041. 

Tilattaessa on mainittava, jos

vedin tulee lasioveen.

Suorat ja taivutetut vetimet 
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FORMA 344-25/300 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pinta-

kiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP040. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen.

FORMA 344-30/400 

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI, 

kromattu Ms/CR, satiinikromattu 

Ms/HCR.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven 

vahvuus 25-110 mm. Vedintä 

saa kaksipuoleisena läpikiin-

nitteisenä (LK), yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K) sekä 

metallioviin yksipuoleisena pin-

takiinnitteisenä (PK). Puuovissa 

suosittelemme käytettäväksi 

tukikilpiä DP041. Tilattaessa 

on mainittava, jos vedin tulee 

lasioveen.

Suorat ja taivutetut vetimet 
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Liukuoven vedin DP350

Materiaali: messinki

Pintakäsittelyt: kromattu CR,

satiinikromattu HCR.

Käytetään kevyehköissä

liukuovissa (max. 80 kg).

Vedin toimitetaan parina ja 

kiinnitetään oveen M4-ruuveilla. 

Ovenpaksuus vakioruuveilla

42-80 mm.

Suorat ja taivutetut vetimet 
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Suorat ja taivutetut vetimet

DP148/400-600-800 LK 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Al/AHO, valkoinen Al/JVA. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 8-95 mm. Puuovissa 

käytettä vä tukikilpiä DP039 ja 

tilauksessa mainittava, jos vedin 

tulee la sioveen.

Muita pituuksia saatavana erikois-

tilauksesta.

DP1475/800 LK 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoi tu

Al/AHO, valkoinen Al/JVA. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 8-95 mm. Puuovissa 

käytettävä tukikil piä DP039 ja tila-

uksessa on mainittava, jos vedin

tulee lasioveen.

Muita pituuksia saatavana erikois-

tilauksesta.
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Suorat ja taivutetut vetimet  

Kyynärvedin DP136

Materiaali: alumiini.

Pintakäsittelyt: hopea-anodisointi

Al/AHO, valkoinen Al/JVA.

Käytetään esimerkiksi sairaaloissa 

potilashuoneen ovissa.

Vakioruuveille ovenvahvuus on 

8-95 mm.

DP183 

Materiaali: mänty. 

Käytetään esimerkiksi sauna- ja 

varasto-ovissa.

DP147/400-600-800 LK 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu

Al/AHO, valkoinen Al/JVA. 

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven

vahvuus on 8-95 mm. Puuovissa 

käytettävä tukikilpiä DP039 ja 

tilauk-sessa on mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

Muita pituuksia saatavana erikois-

tilauksesta.
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PARLAMENT -vetimet
mittatilaustyönä

PARLAMENT -vetimiä on mah-

dollista tietyillä reunaehdoilla 

suunnitella myös koko oven 

mittaisina tai tarkalleen halutun-

laisina. Kun vedintä suunnitel-

laan, on seuraavat asiat otettava 

huomioon:

1. Vetimen perusmalli (katso

 mallit alempana).

2. Vetimen kokonaismitta (A),   

 jonka minimi on L+300 mm.   

 Maksimimitta on 2200 mm.

3. Vetimen alaosan pituus

 (L, maks. 1100 mm).

 Huom! Vetimen yläosan

 pituus maks. 1100 mm.

4. Eri osien pintakäsittelyt.

5. Vetimen kätisyys, kun valittu   

 malli on kätinen (234 ja 236).

Mittatilausvetimet 

Kiillotettu

Kromattu

Mattakromattu

Maalattu

Runko Käsiosa Tukikilpi DP040

PARLAMENT -mittatilausvetimien perusmallit:
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Ruostumattomat vetimet

INOXI 137-25/300-400

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään puu-, metalli- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla 

ovenvahvuus 8-95 mm. Vedin 

on saatavana kaksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (LK) ja yksi-

puoleisena läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

INOXI 138-25/300-400-600

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään puu-, metalli- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla 

ovenvahvuus 8-95 mm. Vedin 

on saatavana kaksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (LK) ja yksi-

puoleisena läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.
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INOXI 291-25/300

Materiaali: ruostumaton teräs

Käytetään puu-, metalli- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven-

vahvuus 8-95 mm. Vedin on 

saatavana kaksipuoleisena läpi-

kiinnitteisenä (LK) ja yksipuolei-

sena läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

INOXI 137s-25/400-600

Materiaali: ruostumaton teräs

Käytetään puu-, metalli- ja lasio-

vissa. Vakioruuveilla ovenvahvuus

8-95 mm. Vedin on saatavana 

kaksipuoleisena läpikiinnittei-

senä (LK) ja yksipuoleisena 

läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

Ruostumattomat vetimet
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INOXI 138s-25/400-600

Materiaali: ruostumaton teräs

Käytetään puu-, metalli- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven-

vahvuus 8-95 mm. Vedin on 

saatavana kaksipuoleisena läpi-

kiinnitteisenä (LK) ja yksipuolei-

sena läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

INOXI 291s-25/300

Materiaali: ruostumaton teräs

Käytetään puu-, metalli- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven-

vahvuus 8-95 mm. Vedin on 

saatavana kaksipuoleisena läpi-

kiinnitteisenä (LK) ja yksipuoleise-

na läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

Ruostumattomat vetimet
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INOXI 292-25/210  

Materiaali: ruostumaton teräs.

Käytetään puu-, metalli- ja 

lasiovissa. Vakioruuveilla oven-

vahvuus 8-95 mm. Vedin on 

saatavana kaksipuoleisena läpi-

kiinnitteisenä (LK) ja yksipuolei-

sena läpikiinnitteisenä (K).

Tilauksessa mainittava, jos 

vedin tulee lasioveen.

Mittatilausvedin 750  

Materiaali:  ruostumaton teräs.

Käytetään puu-, metalliprofi ili- ja 

lasiovissa. Voidaan mitoittaa

oven mukaan, maksimipituus

2300 mm, kädensijan paksuudet 

30 tai 40 mm. Kannattimien

vakioetäisyys päästä 25 mm. 

Jos 30 mm paksu vedin on yli

1300 mm pitkä, tarvitaan kolmas 

kannatin. Profi ilioven sisäpin-

nassa karmin huullos saattaa 

rajoittaa asennustilaa. Varmista 

sopivuus.

Varmista että oven alareunaan 

jää riittävä käyntitila.

Ruostumattomat vetimet
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Nuppivetimet 

DP116 R 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, kromattu Ms/CR, harjattu 

Ms/HA. 

Käytetään ovissa ja kalusteissa.

DP117 K 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, kromattu Ms/CR, harjattu 

Ms/HA. 

Vakioruuvilla oven vahvuus on 

35-45 mm. Käytetään ovissa ja 

kalusteissa.

DP118 LK 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/

KILA, kromattu Ms/CR, harjattu 

Ms/HA. 

Vakioruuvilla oven vahvuus on 

35-45 mm. 

Käytetään ovissa rul lasalpojen 

kanssa.

DP181 LK 

Materiaali: mänty. 

Käytetään esimerkiksi saunan 

ovissa.

Vakioruuvilla oven vahvuus on 

40-70 mm.
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Lankavetimet 

Lankavedin 
DP131/150-200 R

Materiaali: messin ki. 

Pinta kä sittelyt: kiillotettu 

Ms/KI, kromattu Ms/CR,  

satiinikromattu Ms/HCR, 

valkoinen Ms/JVA. 

Vetimet ovat puuruuvikiin-

nitteisiä. Käytetään painik-

keettomien lukkojen kanssa 

esimerkiksi varastojen ovissa. 

Läpikiin nitystä varten on 

saatavana erillinen ruuvipussi, 

34-62 mm:n ja 60-82 mm:n 

ovia varten.

Lankavedin 
DP130/100-150-200 R 

Materiaali: messin ki. 

Pinta kä sittelyt: kiillotettu

Ms/KI, kromattu Ms/CR,

satiinikromattu Ms/

HCR,valkoinen Ms/JVA. 

Vetimet ovat puuruuvikiin-

nitteisiä. Käytetään painik-

keettomien lukkojen kanssa 

esimerkiksi varastojen ovissa. 

Läpikiin nitystä varten on 

saatavana erillinen ruuvipussi, 

34-62 mm:n ja 60-82 mm:n 

ovia varten.
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Tukivetimet

Tukivedin DP139/250-400 

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsittelyt: hopea-

anodisoin ti Al/AHO, valkoinen 

Al/JVA.

Vedin on puuruuvikiinnitteinen. 

Käytetään tukivetimenä esimer-

kiksi sairaaloissa ja vanhainko-

deissa.

Tukivedin 
DP140/400-600-800-1000

Materiaali: alumiini. 

Pintakäsit telyt: hopea-

anodisointi Al/AHO, valkoinen 

Al/JVA. 

Vedin on puuruuvikiinnitteinen. 

Käytetään tukivetimenä esimer-

kiksi sairaaloissa ja vanhainko-

deissa.
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Vedin+painikeyhdistelmät 

PRESTO 138/250+3/007 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR; 

Materiaali: alumiini.

Pintakäsittelyt: hopea-anodisoi-

tu Al/AHO. 

Käytetään ABLOY®- lukon 4190 

tai vastaavan kanssa puuoves-

sa. Oven vahvuus mainittava 

tilattaessa. 

PRESTO 138/250+3/0645, 
PRESTO 138/250+4/0645 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsit telyt: kiillotettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR.

Materiaali: alumiini.

Pintakäsitte lyt: hopea-anodi-

soitu (4/0645 mattakromattu) 

Al/AHO. 

Käytetään ABLOY®- profi ilioven 

lukkojen kanssa. Oven vahvuus 

mainittava tilattaessa.
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Vedin+painikeyhdistelmät

ERGO 325-25/250+
3-16/0645
ERGO 325-25/250+4/0645

Materiaali: messinki. 

Pintakäsitte lyt: kiillotettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR. 

Käytetään ABLOY®- profi ilioven 

lukkojen kanssa. Oven vahvuus 

mainittava tilattaessa.

ERGO 325-25/250+
3-16/007 

Materiaali: messinki. 

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KI,

kromattu Ms/CR. 

Käytetään ABLOY®- lukon 4190

tai vastaavan kanssa puuovissa.

Oven vahvuus mainittava 

tilattaessa.


