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Sapa-ovijärjestelmä

Yhteys ja läpinäkyvyys

Ovijärjestelmämme läpinäkyvyys luo visuaalisen yhteyden. Toiminnalliset ratkaisumme päästävät 

enemmän päivänvaloa sisään, helpottavat paikallistamista ja lisäävät viihtyisyyttä. Näkyvyys on 

tärkeää myös turvallisuuden kannalta. Läpinäkyvyys ja oikea valaistus luovat turvallisuutta.  

Integroidut kulunvalvontaratkaisumme ovat jälleen yksi askel kohti turvallisempaa ympäristöä.
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Sapa-ovijärjestelmät

Ovia kaikkiin tiloihin     

Sapa-järjestelmissä käytetään materiaalina  
alumiinia, joka on helppohoitoista ja takaa luotettavan 
toiminnan. Sitä arvostavat sekä kiinteistön omistaja 
että käyttäjät. Järjestelmä tarjoaa useita ulkonäkö-
vaihtoehtoja ja se sopii useimpiin käyttötarkoituksiin 
ja arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Meiltä löytyy oikea ovi 
kaikkiin tiloihin.

Alumiinin edut. Olemme ottaneet valikoimiimme jou-
kon alumiiniheloja, jotka sopivat hyvin kokonaisuuteen. 

Esittelemme useimmissa ratkaisuissa ovilevyn materi-
aalina luonnonväriseksi anodisoitua alumiinia, sillä se 
tekee oikeutta alumiinin kauneudelle ja kestää hyvin 
kulutusta. 

Kontrastien käyttö ovilevyn ja karmin pintakäsittelyssä 
ja/tai väreissä tuo usein oven esille ympäristöstään ja 
luo selkeyttä arkkitehtuuriin. 

Nämä kysymykset on luonnollisesti ratkaistava kus-
sakin kohteessa erikseen. Esitetyt kuvat on tarkoitettu 
inspiraation ja ajatusten lähteeksi.

Loppuun asti harkitulle ovijärjestelmälle on 
tunnusomaista laaja käyttöalue ja mahdollisuus 
toteuttaa useita erilaisia toimintoja. 

Oviratkaisumme sopivat konttoreihin, sairaaloihin, 
kouluihin ja yliopistoihin, asuin-, teollisuus-, ja hal-
lintorakennuksiin, urheilu- ja näyttelyhalleihin sekä 
ostoskeskuksiin.  

• Mitoitus. Meillä ei ole rajoittavia moduulimittoja. 

• Oviratkaisun voi tehdä esimerkiksi suoja- ja 
turvallisuusvaatimusten tai palo- ja poistumistie-
vaatimusten mukaan tai halutun kulkuaukon koon, 
tukevuuden, heloituksen tai ovipeilin materiaalin 
perusteella.

• Muotoilullisina keinoina voidaan käyttää erilaisia 
profiileja, pintakäsittelyä, heloitusta, mittasuhteita 
ja materiaalivalintoja (lasi- tai umpipeili) jne. 

Muotoilun vapautta
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Suunnittele sisäänkäynnit, sivuosat, ikkunat ja 
julkisivut yhdisteltävistä järjestelmistämme. Sisään-
käynnin sivuosaan voidaan profiiliemme avulla 
helposti asentaa kulunvalvonta/ovipuhelin ja tarvit-
tava elektroniikka. Tukevan profiilin ja huoltoluukun 
ansiosta johdotukset ja kiinnitykset jäävät piiloon. 
Profiilin huoltoluukku helpottaa asennusta ja huol-
totöitä ja suojaa elektroniikkaa sään vaikutuksilta ja 
vahingonteolta.

Ovijärjestelmien soveltuvuus:

• pääsisäänkäynti, muut sisäänkäynnit, ulko-ovet ja 
rappukäytävän ovet

• tavaran lastaus ja purku sekä kulkuaukot

• varastot, pyöräsuojat, roskien lajittelutilat ja 
pesutuvat

• wc:t, pesuhuoneet ja hoitohuoneet

• palo- ja murtosuojatut ovet

• luodinkestävät ovet

Eri tiloja erottavat ovet ja sivuosat voidaan tehdä sa-
mantyylisiksi vaikka niille asetettavissa vaatimuksis-
sa olisi suuriakin eroja.  Usein on huoneelle eduksi, 
jos materiaalit, muodot ja pinnat on yhtenäistetty.

Ovijärjestelmien soveltuvuus:

• pääsisäänkäynti, muut sisäänkäynnit, ulko-ovet ja 
rappukäytävän ovet

• konttorit, neuvottelutilat ja käytävät

• varastot, pyöräsuojat, roskien lajittelutilat ja 
pesutuvat

• wc:t, pesuhuoneet ja hoitohuoneet

• palo- ja murtosuojatut ovet

• luodinkestävät ovet

Ulko-ovet       Sisäovet
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Sapa-ovijärjestelmä

Yleiset tiedot

Ovijärjestelmämme perustana ovat pitkät  
perinteet ja kokemus ovista. 

Ovijärjestelmät jaetaan profiilisyvyyden perusteella 
kolmeen ryhmään: �0, �0 ja �� mm.

Kaikki profiilit voidaan pintakäsitellä anodisoimalla 
(luonnonväri ja Hardoxal-värit) tai jauhemaalaamalla 
(NCS-S ja RAL). 

Eristeellinen profiilijärjestelmä �0�� ja eristeetön 
�0�0 ovat ulkoiselta designiltaan  samanlaisia, eli 
yhtenäinen ilme saadaan aikaan huoneisiin, joissa 
on sekä sisä- että ulko-ovia.

Eristeetön �0�0-profiilijärjestelmä on vankkaraken-
teisin ja kestää suuria kuormituksia. Ulkonäöllisenä 
erona �0��:ään on lasireunan viiste.

�0�� ja �0�0 voidaan toteuttaa myös automaattisina 
liuku- ja taiteovina. 

Ovijärjestelmä tehdään eristeettömistä alumiinipro-
fiileista, joiden syvyys on 60 mm. Järjestelmässä 
on vaihdettavat huullokset ja ulompi lasituslista on 
osa profiilia. Ovilehtiprofiileja on sekä kapeille että 
moduulilukoille ja saranareunan sormisuojauksel-
le. Ovet on helppo liittää julkisivujärjestelmiimme: 
�1�0, �0�0 SG ja �0��. 

�0�0:aa suosittelemme rakennuksiin, joissa kävijä-
määrät ovat suuria.

• Rakenteet. Yksittäisovet, pariovet ja kohtaavat 
ovet, joiden sivussa tai yläpuolella voi olla kiinteä 
lasiosa.

• Murtosuojaus. SS 81 �� ��:n luokkaan � asti.

• Vaihdettavat huullokset ja murtosuojaus.  
Korjaukset ovat helppoja.

• Kynte lasille tai ovipeilille. �-�� mm.

• Palosuojaus. Täyttää paloteknisen luokan EI �0 
vaatimukset.

• Lapsiturvallisuus. Saranareunan sormisuojaus 
saatavana.

• Luodinkestävyys. SS �� �� �9:n mukaisesti 
luokkaan C1, C�, C� ja C� asti.

 

2060  
suuret käyttäjämäärät
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Ovijärjestelmä tehdään eristeettömistä alumiinipro-
fiileista, joiden syvyys on 50 mm. Saatavana joko 
vaihdettavilla tai integroiduilla huulloksilla. Ulompi 
lasituslista on osa profiilia epäsymmetrisesti sijoite-
tulle lasille. �0�0 voidaan toteuttaa myös symmetri-
sellä lasituksella; kolme erilaista erikoislasituslistaa. 
Ovilehtiprofiileja on sekä kapeille että moduulilu-
koille ja saranareunan sormisuojaukselle. Ovet on 
helppo yhdistää lasiseinäjärjestelmäämme �0�0.

�0�0:aa suosittelemme sisätilaratkaisuihin. 

• Rakenteet. Yksittäisovet, pariovet, kohtaavat  
ovet, taitto- ja liukuovet, joissa voi olla kiinteä  
sivu- ja/tai ylälasi.

• Ulkonäkö. Kolme erilaista erikoislasituslistaa.

• Kynte lasille tai ovipeilille. �-�� mm.

• Palosuojaus. Täyttää paloteknisen luokan  
E �0 vaatimukset.

•  Lapsiturvallisuus. Saranareunan sormisuojaus 
saatavana.

Profiilien syvyys on 74 mm ja eristeenä  
käytetään �0 mm:n lasikuituvahvisteista polyami-
dilistaa.  Saatavana joko vaihdettavilla tai integroi-
duilla huulloksilla. Ulompi lasituslista on osa profiilia 
epäsymmetrisesti sijoitetulle lasille. �0�� voidaan 
toteuttaa myös symmetrisellä lasituksella; kolme 
erilaista erikoislasituslistaa. Ovilehtiprofiileja on sekä 
kapeille että moduulilukoille ja saranareunan sormi-
suojaukselle. Ovet on helppo liittää julkisivujärjestel-
miimme: �1�0, �0�0 SG ja �0��.

�0��:aa suosittelemme rakennuksiin, joissa  

vaaditaan lämmöneristystä.

• Rakenteet. Yksittäisovet, pariovet, kohtaavat ovet, 
taiteovet, sivu- ja yläosilla tai ilman.

• Ulkonäkö. Kolme erilaista erikoislasituslistaa.

• Murtosuojaus. SS 81 �� ��:n luokkaan � asti.

• Vaihdettavat huullokset ja murtosuojaus.  
Korjaukset ovat helppoja.

• Kynte lasille tai ovipeilille. �0-�� mm.

• Palosuojaus. Täyttää paloteknisen luokkien  
E �0 - EI �0 vaatimukset.

• Lapsiturvallisuus. Saranareunan sormisuojaus 
saatavana.

• Luodinkestävyys. SS �� �� �9:n mukaisesti 
luokkaan C1, C� ja C� asti.

 

2050
sisätilaratkaisuihin

 

2074  
kun tarvitaan eristystä
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Pariovet
•  Pariovet, joista toinen ovi on ensisijainen käyntiovi. Suuri kulkuaukko 

tavarakuljetuksia varten.

•  Poistumistie täydennetään hätä- tai paniikkiheloituksin.

•  Vaihtoehtona kaksi käyttöovea, ohjattu kulkusuunta.

•  Voidaan yhdistää kulunvalvontajärjestelmän profiileihin.

Kuva: Ovi 2074, karmit ja pienat 3074 luonnonväriseksi anodisoituna.

Inspiraatio

Kulkusuunnan ohjaus

Yhdis te lymahdol l i suudet
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Inspiraatio

Kulkusuunnan ohjaus

Yhdis te lymahdol l i suudet

Sisäänkäynti, ohjattu kulkusuunta
• Yksittäisovi kiinteässä seinässä on tukeva ja hyvin toimiva ratkaisu.

• Sisäänkäynnin valvonta.

• Voidaan yhdistää kulunvalvontajärjestelmän profiileihin.

Kuva: Ovi 2074 luonnonväriseksi anodisoitu, karmit ja pienat 3074 jauhemaalattu.
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Inspiraatio

Korostusta tai näkösuojaa

Yhdis te lymahdol l i suudet

Liikkeen sisäänkäynti  
•  Yksittäisovi kiinteissä seinässä on tukeva ratkaisu.

•  Sopiva ratkaisu liikkeille, jotka pitävät tuotteita esillä. 

•  Voidaan yhdistää kulunvalvontajärjestelmän profiileihin.

Kuva: Ovi 2060 luonnonväriseksi anodisoitu, karmit 4150 jauhemaalattu.
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Sisäänkäynti, jonka lasi antaa  
osittaisen näkösuojan.

Ovi 2074, luonnonväriseksi anodisoitu 
ovilehti ja jauhemaalattu 3074 karmi.

Sisäänkäynti, jonka umpipeili antaa 
näkösuojan.

Ovi 2074, luonnonväriseksi anodisoitu 
ovilehti ja jauhemaalattu 3074 karmi. 

Sisäänkäynti ylä- ja sivuosilla ja välipienoilla.

Ovi 2060, karmi ja pienat 3074  
luonnonväriseksi anodisoitu.

Inspiraatio

Korostusta tai näkösuojaa
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Inspiraatio 

E-karmi. Älykkäät toiminnot tuovat turvallisuutta

Ovipuhelimella/kulunvalvonnalla 
varustettu sisäänkäynti
Hyvä ja toimiva oviseinä toivottaa tervetulleeksi mutta on 
myös varma ja turvallinen.  Kuvan ovelle olemme anta-
neet vahvemman ilmeen yhtenäisellä materiaalivalinnalla. 
Alumiinia on käytetty profiileissa, saranoissa, kahvoissa ja 
painikkeissa. 

Lähtökohtana sisäänkäyntiratkaisussamme ovat toimivuus, 
varmuus, turvallisuus, kestävyys ja viihtyisyys. 

• Huolellinen suunnittelu. Helpottaa paikallistamista ja 
lisää viihtyisyyttä. 

• Alumiiniset kädensijat. Yhtenäiset materiaalit.

•  Läpinäkyvä sisäänkäynti. Turvallisuus. Voi nähdä mitä 
sisä- tai ulkopuolella on. 

•  Silkkipainetut lasit. Yhdistävät kuviot ja läpinäkyvyyden.

•  Ovipuhelin ja kulunvalvonta. Lisäävät käyttäjien ja 
vierailijoiden turvallisuutta.

•  Lukko karmissa. Eliminoi puuristusvaaran.

•  Piilosaranat. Suurempi kulkuaukko ja selkeämpi 
ulkonäkö.

•  Luonnonväriseksi anodisoitu ovilehti, huullokset ja 
murtosuoja. Parempi kulutuskestävyys.

•  Jauhemaalatut runkoprofiilit. Antavat kontrastia ovelle 
ja visuaalista selkeyttä.

•  Vaihdettavat huullokset ja murtosuojaus. Korjaukset 
ovat helppoja.

•  Profiili integroitua elektroniikkaa varten. Helpottaa 
esimerkiksi kulunvalvonnan laitteiden asennusta ja 
huoltoa. 

•  Automaattinen ovenavaaja. Yksinkertaistaa käyntiä 
ovesta ja helpottaa liikuntarajoitteisten kulkua.  

Yhdis te lymahdol l i suudet

Ovi 2074 luonnonväriseksi anodisoitu ja karmit 3074 jauhemaalattu. 
Lasissa silkkipainanta, suunnittelija Hans-Jörgen Hansson.
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E-karmi, profiili integroitua 
elektroniikkaa varten
Ovipuhelin, kulunvalvonta, kamera, lukko ja kytkentälaitteet 
ovat tavallisimpia nykyaikaisen sisäänkäynnin elektronisia 
laitteita. 

Karmiprofiilimme helpottaa elektroniikan johdotusta, asen-
nusta ja huoltoa. Huoltoluukku suljetaan piilokiinnityksellä, 
joka on siisti ja vaikeuttaa ilkivallan tekemistä.

Sisäpuoli Näytöllinen ovipuhelin ja etätunniste

Etätunniste

Näytöllinen ovipuhelin, näppäimistö 
ja etätunniste

Ulkopuoli

Sisäpuoli, huoltoluukku auki

Inspiraatio 

E-karmi. Älykkäät toiminnot tuovat turvallisuutta

Yhdis te lymahdol l i suudet

Kytkentälait-
teet

Kamera

Ovipuhelin

Lukko
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Yhdistelymahdollisuudet, automaattiset liukuovet ylä- ja sivulasein

Inspiraatio

Automatiikka helpottaa kulkua

Automaattiovet
Automatiikan etuna on helpompi kulku ovista etenkin 
liikuntarajoitteisille. Myös paljon käytetyissä sisäänkäyn-
neissä kulku helpottuu ja käy sujuvasti.

Mukavuussyistä on tuulikaappi usein tarpeen. Useissa 
tapauksissa on suunnattu kulku erillisin sisään- ja 
uloskäynnein paras ratkaisu.

Liukuovemme �0�0 pohjautuu vankkaan perusrakentee-
seen, johon on mahdollista lisätä useita erilaisia 
toimintoja. 

Teleskooppiliukuovemme soveltuvat kapeisiin tiloihin, 
joihin halutaan suuri kulkuaukko. 

Tietysti myös saranaovemme voidaan varustaa automatii-
kalla. Ovijärjestelmät �0�0, �0�0 ja �0��. 

• Huolellisesti harkittu järjestelmäratkaisu, jonka  
profiilit soveltuvat eri toimittajien automatiikan 
asennukseen. 

•  Tukeva järjestelmä, joka soveltuu vilkkaisiin sisään-
käynteihin, joista kuljetaan myös esimerkiksi 
ostoskärryjen tai lastenvaunujen kanssa.

•  Sormisuojaus. Liukuoviratkaisumme on suunniteltu 
siten, ettei puristumisvaaraa ole. Saranaoviimme on 
saatavana sormisuojattu saranareuna.

•  Luonnonväriseksi anodisoitu  ovilehti pysyy siistinä.

• Automatiikka. Sovitetaan käytön ja asiakkaan erityistoi-
veiden mukaiseksi. Lisätietoja automatiikan toimittajalta.

•  Lukko. Liukuovet: Ovilehden etu- ja takareuna on 
varustettava lukolla.

•  Selkeys. Täydennä kokonaisuus silkkipainetuilla laseilla. 
Voit käyttää kuvioita, informaatiota, koristeita ja lasin 
läpinäkyvyyttä selkeyden ja paikallistamisen  
parantamiseksi.  Karmin värin on hyvä muodostaa  
kontrasti, joka korostaa ovea.

Sisäänkäynti, sisäpuoli, automaattiset liukuovet sivulasein. 
Ovi 2050 ja karmit 3050 luonnonvärisiksi anodisoitu.
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Automaattinen saranaovi. Automatiikalle soveltuva  
karmiprofiili antaa ulkopuolelle yhtenäisen ilmeen. 
Automatiikan ja karmin pintakäsittelyn ja värin yhteenso-
vittaminen antaa sisäpuolelle rauhallisen ilmeen. Ovet 
voidaan toteuttaa joko yksilehtisinä- tai pariovina.  

Ovi 2060, karmi ja pienat 3074 luonnonväriseksi 
anodisoitu.

Sisäänkäynti, ulkopuoli,  automaattiliukuovi sivulasein. 
Ovi 2050 ja karmit 3050 luonnonvärisiksi anodisoitu.

Inspiraatio

Automatiikka helpottaa kulkua

Yhdistelymahdollisuudet, automaattiset saranaovet ylä- ja sivulasein. 
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Umpinainen ovipeili.

Voit käyttää alumiinilevyä,  
vaneria, laminaattia tai vaikka 
kumimattoa tai turkkilevyä. 

Ovi 2050 luonnonväriseksi  
anodisoitu, karmit jauhemaalattu.

Informaatiota ovipeiliin.

Oikea paikka löytyy helpommin, 
kun jo ovessa on selkeät tiedot.

Ovi 2050 luonnonväriseksi  
anodisoitu, karmit jauhemaalattu.

Ovipeili lasista.

Voit käyttää silkkipainettua lasia, 
kuviolasia, värillistä lasia.

Ovi 2050 luonnonväriseksi  
anodisoitu, karmit jauhemaalattu.

Inspiraatio 

Sisäovien suunnittelumahdollisuudet 

Ovi 2050. Tasapintainen  
ovilehti, ovessa välipienat.  
Epäsymmetrisesti sijoitettu lasi.

Ovi 2050. Tasapintainen 
ovilehti. Epäsymmetrisesti 
sijoitettu lasi.

Ovi 2060. Viiste lasituslistan 
suuntaan häivyttää reunaa.
Epäsymmetrisesti sijoitettu lasi.

Yhdistelymahdollisuudet, ovi ylä- ja sivulasein. Ovi 2050/2060 ja sivuosat 3050/4150
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Ovi �0�0, suorakulmainen 
lasituslista �8��0. 
Symmetrisesti sijoitettu lasi.

Ovi �0�0, viistetty  
lasituslista �8��9. 
Symmetrisesti sijoitettu lasi.

Ovi �0�0, L-lasituslista �8�1�.  
Symmetrisesti sijoitettu lasi.

Ovi sivuosin tai sivu- ja yläosin.

Sallii näkyvyyden ja luo yhteyden tilojen välille. 
Voidaan täydentää kulkua helpottavalla automaattisella 
oven avaajalla ja profiililla kulunvalvontaa varten. 

Erityisvaatimuksia varten voidaan valita lasit, jotka antavat 
näkösuojaa tai parantavat turvallisuutta.

Kuvat 1 ja 2: ovi 2050, karmi 3050 luonnonväriseksi  
anodisoitu.

Inspiraatio 

Sisäovien suunnittelumahdollisuudet 
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Inspiraatio

Helat, suunnittelu ja toiminta

Liukukisko-ovensuljin. Useita eri toimittajia.

Kokonaisuuden suunnittelu. Järjestelmäratkai-
suissa on useita valintamahdollisuuksia. Tässä on 
muutama vaihtoehto.
Kuvassa 2070/2050 vakio profiili, ulkopuolelta.

Yhtenäiset materiaalit. Kun ovijärjestelmä, 
saranat ja vetimet ovat alumiinia, vaikutelma on 
yhtenäinen. Ovensuljin on samansävyinen kuin 
karmi. Luonnonvärinen anodisointi on kestävä ja 
säilyttää metallisen ilmeen, vaikutelman vakau-
desta ja kaukonäköisyydestä.
Kuvassa 2070/2050 vakio profiili, sisäpuolelta.

Ovensuljin

Piilo- ovensuljin. Useita eri toimittajia.
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Sisäoven painike. 
Leveys 1�� mm, Ø �1 mm.
Tuotenro. Sapa 1� 1��

Sisäoven painike. 
Leveys 1�8 mm.
Tuotenro. Sapa 1� 1��

Ulko-oven painike. 
Leveys 1�1 mm, Ø 1�,� mm.
Tuotenro. Sapa 1� 1�1

Alumiiniset vetimet

Painikkeet, kahvat ja erilaiset kilvet alumiinista

Ovensuljin, varrellinen. Useita eri toimittajia. Automaattinen ovenavaaja. Useita eri toimittajia.

Saranaoviautomatiikka

Kaareva vedin,  
piilokiinnitys, sointuu ovilevyyn.
Korkeus �00 mm, Ø �0 mm.
Tuotenro. Sapa 1� 1�0

Kolmiomainen vedin,  
piilokiinnitys, sointuu ovilevyyn.
Korkeus �00 mm, Ø �0 mm.
Tuotenro. Sapa 1� 1�9

Taivutettu vedin,  
piilokiinnitys, sointuu ovilevyyn.
Korkeus �00 mm, Ø �0 mm.
Tuotenro. Sapa 1� 1�8
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Ovi 2060. Viiste lasituslistan 
suuntaan häivyttää reunaa.
Kuvassa vakio profiili.

Ovi 2050. Tasapintainen 
oviprofiili.  
Kuvassa vakio profiili.

Ovi 2074. Tasapintainen 
oviprofiili.  
Kuvassa vakio profiili.

Inspiraatio 

Ovilevyt, suunnittelu ja valintamahdollisuudet

Suunnittelu, lasituslistalliset ovilehtiprofiilit epäsymmetrisesti sijoitetulle lasille

Vaihdettava murtosuoja ja 
huullos. Luonnonvärinen  
anodisointi on kestävä ja siisti.

Lukko ovilehdessä. Ovilehti-
profiilit moduulilukoille.

Lukko karmissa. Eliminoi 
puristusvaaran vääntönupin 
kohdalla. Yksinkertaisempi 
moottorilukon johdotus.

Suunnittelu ja toiminta. Vaihtoehtoja.

Ovi 2060. Profiilin poikki-
leikkaus. Epäsymmetrisesti 
sijoitettu lasi.

Ovi 2050. Profiilin poikki-
leikkaus. Epäsymmetrisesti 
sijoitettu lasi.

Ovi 2074. Profiilin poikki-
leikkaus. Epäsymmetrisesti 
sijoitettu lasi.
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Ovi �0�0/�0��, 
L-lasituslista. 
Tuotenro. Sapa �8�1�

Ovi �0�0/�0��, 
viistetty lasituslista. 
Tuotenro. Sapa �8��9

Ovi �0�0/�0��, 
suorakulmainen lasituslista. 
Tuotenro. Sapa �8��0

Suunnittelu, ovilehtiprofiilit symmetrisesti sijoitetun lasin lasituslistoin

Ovi �0�0, L-lasituslista. 
Profiilin poikkileikkaus.

Ovi �0�0, viistetty lasitus-
lista. Profiilin poikkileikkaus.

Ovi �0�0, suorakulmainen 
lasituslista. Profiilin poikki-
leikkaus.

Piilosarana.  
Vain oveen �0��. 
Tuotenro. Sapa 1�0�9

Alumiinisaranat

Putkisarana. 

Ovi �0�0 Tuotenro. Sapa 1�0�� 
Ovi �0�� Tuotenro. Sapa 1�0�� 
Ovi �0�0 Tuotenro. Sapa 1�0�� 

Kolmilehtinen lehtisarana.

Tuotenro. Sapa 1�0�� 
Sormisuojatulla saranareunalla: 
Tuotenro. Sapa 1�0�1

Inspiraatio 

Ovilevyt, suunnittelu ja valintamahdollisuudet
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Periaatedetaljit

Järjestelmä 2050

1, 2 - Vakioprofiiliovi 6 - Pariovi, vakioprofiili

1, 2 - Moduuliprofiiliovi 6 - Kohtaava pariovi, moduuliprofiili

1 - Ovi, sormisuojattu saranareuna ja kumilistat 7 - Vakioprofiiliovi, sivuosa

1 - Ovi, sormisuojattu saranareuna ja 
pyöristetty alumiiniprofiili

7 - Ovi, moduuliprofiili ja sivuosa
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- Vapaa valoaukko

- Kiinnitysvaihtoehdot

- Lasipaksuus

- Umpiosat

Katso seuraava sivu.

3 - Kynnyksetön ovi 3 - Ovi, upotettu kynnys 3 - Ovi, huullostiiviste 
kynnystä vasten

6 - Ovi, laahustiiviste

5 - Piena 5 - Piena 5 - Piena

4 - Oven yläosa 8 - Oven yläosa, ylälasi ja 
profiili suurta sarana-
oviautomatiikkaa varten

8 - Oven yläosa ylälasilla
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Periaatedetaljit 

Järjestelmä 2050, listoitukset

1 - Ovi, L-lasituslista. 

1 - Ovi, nelikulmainen lasituslista

1 - Ovi, viistetty lasituslista

6 - Kohtaava pariovi

7 - Ovi, sivuosa

5 - Piena.4 - Oven yläosa 8 - Oven yläosa ja ylälasi3 - Oven alaosan 
vaihtoehdot löytyvät 
edelliseltä sivulta.

9 - Karmiprofiili
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Vapaa valoaukko

Huulettu ovi

Ovi, sormisuojattu saranareuna

Ovi, sormisuojattu saranareuna

Umpiosa

Kiinnitysvaihtoehdot

Oven kiinnitys on tehtävä tuke-
vaan ja tarkoitukseensoveltuvaan 
seinärakenteeseen. Kiinnitystapa 
valitaan seinätyypin mukaan.

Sapa suosittelee, kiinnityskohtien 
lukumäärä SS 81 �� ��:n mukaan.

Umpiosa F2 

1,5 mm alumiinilevy
3,2 mm rakennuslevy
25 mm eriste
3,2 mm rakennuslevy
1,5 mm alumiinilevy

Umpiosa F3 

1,5 mm alumiinilevy
12 mm lastulevy
20 mm eriste
1,5 mm alumiinilevy

Umpiosa F4

1,5 mm alumiinilevy
20 mm eriste
10 mm Sapaspont-paneeli

Epäsymmetrisesti sijoitettu lasi

Symmetrisesti sijoitettu lasi

Karmikiinnitys säädet-
tävällä karmiholkilla

Karmikiinnitys pultin ja 
hitsauslevyn avulla

Karmikiinnitys ank-
kurointiraudalla

Vapaa kulkuaukko117 67

1515 Karmin ulkomitat

Asennusaukko

Vapaa kulkuaukko127 67

Karmin ulkomitat

Vapaa kulkuaukko 117 67

Karmin ulkomitat

Lasipaksuus 4-33 mm

Lasipaksuus 5-10 mm
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Periaatedetaljit

Järjestelmä 2060

1, 2 - Vakioprofiiliovi 6 - Pariovi, vakio profiili

1, 2 - Moduuliprofiiliovi 6 - Pariovi, moduuliprofiili

1 - Ovi, sormisuojattu saranareuna, kumilistalla 7 - Vakioprofiiliovi, sivulasi

1 - Ovi, sormisuojattu saranareuna ja 
pyöristetty alumiiniprofiili

7 - Ovi, moduuliprofiili ja sivulasi
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- Vapaa valoaukko

- Kiinnitysvaihtoehdot

- Lasipaksuus

- Umpiosat

Katso seuraava sivu.

3 - Kynnyksetön ovi 3 - Ovi, upotettu 
kynnys

3 - Ovi, huullostiiviste 
kynnystä vasten

6 - Ovi, laahustiiviste

5 - Piena 5 - Piena 5 - Piena

4 - Oven yläosa 8 - Oven yläosa ja 
ylälasi

8 - Oven yläosa, ylälasi ja 
profiili suurta saranao-
viautomatiikkaa varten
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Periaatedetaljit 

Järjestelmä 2060, murronestohuulloksella

1 - Ulosaukeava ovi, murronestolla

1 - Sisäänaukeava ovi, murronestolla

6 - Ulosaukeava pariovi, murronestolla 
passiivisessa ovilehdessä

6 - Sisäänaukeava pariovi, murronestolla 
käyntiovessa ovilehdessä

7 - Ulosaukeava ovi, murronestolla ja sivulasilla
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Vapaa valoaukko

Ovi, sormisuojattu saranareuna

Umpiosa

Kiinnitysvaihtoehdot

Karmikiinnitys säädettävällä 
karmiholkilla

Karmikiinnitys pultin ja 
hitsauslevyn avulla

Karmikiinnitys ankkuroin-
tiraudalla

Oven kiinnitys on tehtävä tuke-
vaan ja tarkoitukseen soveltuvaan 
seinärakenteeseen.Kiinnitystapa 
valitaan seinätyypin mukaan.

Sapa suosittelee, kiinnityskohtien 
lukumäärä SS 81 �� ��:n mukaan.

Umpiosa F2 

1,5 mm alumiinilevy
3,2 mm rakennuslevy
25 mm eriste
3,2 mm rakennuslevy
1,5 mm alumiinilevy

Umpiosa F3 

1,5 mm alumiinilevy
12 mm lastulevy
20 mm eriste
1,5 mm alumiinilevy

Umpiosa F4

1,5 mm alumiinilevy
20 mm eriste
10 mm Sapaspont-paneeli

Yksinkertainen lasi
Lasipaksuus 4-33 mm

Eristyslasi
Lasipaksuus 20-33 mm

128 70Vapaa kulkuaukko

Karmin ulkomitat

Asennusaukko
15 15

128 70Vapaa kulkuaukko

Karmin ulkomitat

127 70Vapaa kulkuaukko 

Karmin ulkomitat

Huulettu ovi

Ovi, sormisuojattu saranareuna



161

89 5 67

48 5 89

142

74

8945 5

139

74

45

161

8927

74

223

120 5 9812045 5

170

74

89 675

161

1089 5 168

272

1 2

5

4

3

1 7

4

3

6 7 61

8

3

8

3

107

55

�0 �1�1

Periaatedetaljit 

Järjestelmä 2074

1, 2 - Vakioprofiiliovi 6 - Pariovi, vakio profiili

1, 2 - Moduuliprofiiliovi 6 - Pariovi, moduuliprofiili

1 - Ovi, sormisuojattu saranareuna ja kumilistat 7 - Vakioprofiiliovi, sivuosa

1 - Vakioprofiiliovi, yläosa 10 - Vakioprofiiliovi, murtosuoja ja E-karmi intergroitua 
   elektroniikkaa varten
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- Vapaa valoaukko

- Kiinnitysvaihtoehdot

- Lasipaksuus

- Umpiosat

Katso seuraava sivu.

3 - Ovi, huullostiiviste 
kynnystä vasten

3 - Ovi ja eristeetön, 
ruostumaton kynnys

3 - Ovi, laahustiiviste

5 - Piena 5 - Piena 5 - Piena

4 - Oven yläosa 4 - Oven yläosa ja 
profiili saranaoven 
automatiikkaa varten

8 - Oven yläosa, ylälasi ja 
profiili saranaoviautoma-
tiikkaa varten

8 - Oven yläosa ja 
ylälasi

3 - Ovi, huullostiiviste 
ruostumatonta, 
eristeetöntä kynnystä 
vasten
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Periaatedetaljit 

Järjestelmä 2074, listoitukset

1 - Ovi, L-lasituslista

1 - Ovi, nelikulmainen lasituslista

1 - Ovi, viistetty lasituslista

7 - Ovi, sivulasi

5 - Piena4 - Oven yläosa 8 - Oven yläosa ja 
ylälasi

3 - Oven alaosan 
vaihtoehdot löytyvät 
edelliseltä sivulta.

9 - Karmiprofiili

6 - Kohtaavat ovet
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Vapaa valoaukko

Huullettu ovi

Ovi, sormisuojattu saranareuna

Ovessa piilosaranat

Umpinainen ovipeili

Kiinnitysvaihtoehdot

Karmikiinnitys säädettävällä 
karmiholkilla

Karmikiinnitys pultin ja 
hitsauslevyn avulla

Karmikiinnitys ankkuroin-
tiraudalla

Oven kiinnitys on tehtävä tukevaan 
ja tarkoitukseen soveltuvaan seinä-
rakenteeseen. Kiinnitystapa valitaan 
seinätyypin mukaan.

Sapa suosittelee, kiinnityskohtien 
lukumäärä SS 81 �� ��:n mukaan.

Umpiosa F2 

1,5 mm alumiinilevy
3,2 mm rakennuslevy
25 mm eriste
3,2 mm levy
1,5 mm alumiinilevy

Umpiosa F3 

1,5 mm alumiinilevy
12 mm lastulevy
20 mm eriste
1,5 mm alumiinilevy

Umpiosa F4

1,5 mm alumiinilevy
20 mm eriste
10 mm Sapaspont-paneeli

Epäsymmetrisesti sijoitettu lasi
Lasipaksuus 20–54 mm

Symmetrisesti sijoitettu lasi
Lasipaksuus 20–30 mm

139 67 *Vapaa kulkuaukko 

Karmin ulkomitat

Asennusaukko

15 15

*  70 jos vaihdettava huullos

161 67*Vapaa kulkuaukko

Karmin ulkomitat

*  70 jos vaihdettava huullos

86,5** 67*Vapaa kulkuaukko

Karmin ulkomitat

*    70 jos vaihdettava huullos
**  89,5 jos vaihdettava huullos



�� ����

Linköpingin yliopistosairaala. Vaaleat luonnonvärit ja kauniit sisäpihat luovat harmonisen vaikutelman.

Linköpingin yliopistosairaala.  
Arkkitehti: Carlstedts Arkitekter,  Linköping.

Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg. 
Arkkitehti: White Arkitekter AB, Göteborg.
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Hoitolaitosten toteutuksessa on Sapa-rakennusjärjestelmällä 

tarjota monia etuja, joiden avulla on mahdollista yhdistää  

toimivat ratkaisut ja hyvä design.  Lasia käytetään sekä  

sisä- että ulkoseinissä. Jopa EI �0 paloluokiteltuja ovia ja lasi-

seiniä on esimerkiksi päivähuoneessa, ravintolassa, kahvilassa 

ja käytävissä. Poistumistiet on varustettu vaatimusten mukaisilla 

heloituksilla (SFS-EN 11�� tai SFS-EN 1�9). 

Hyvän työympäristön yksi tärkeä tekijä on päivänvalo. Syvissä 

rakennuksissa ovat kattoikkunat tai avattavin luukuin varustetut 

lasikatot usein hyvä keino saada tiloihin valoa. Luukkuja  

voidaan tällöin käyttää myös savunpoistoluukkuina. Sapan 

aurinkosuojilla voidaan parantaa lämpösäteilyn hallintaa.

Sapan ratkaisut sisäänkäynneille ja poistumisteille on suunni-

teltu kestämään kovia rasituksia ja suurten kulkumäärien aihe-

uttamat kuormitukset.  Yhteyden, viihtyvyyden ja turvallisuuden 

vuoksi on tärkeää, että ovet ja niiden sivuosat ovat läpinäkyviä. 

Ovet ja lasiseinät täyttävät jopa paloluokituksen EI �0 vaatimuk-

set. Sapan sisäänkäynnit on helppo varustaa kulunvalvonnalla 

ja elektroniikalla. 

Sapan ovijärjestelmä sopii kaikkiin hoitolaitostiloihin ja niiden 

yhteydessä oleviin muihin tiloihin. Niihin kuuluvat esimerkiksi 

käytävät, portaikot, toimistot, varasto- ja keittiötilat sekä mär-

kähuoneet ja wc:t. Oviin voidaan tehdä murtosuojaus muutta-

matta niiden muotoilua.

Keskussairaala,  Ålesund. 
Arkkitehti: Origo Arkitekter, Bergen.

Referenssejä 

Sairaalat ja hoitolaitokset
Hoitolaitoksia suunniteltaessa on kokonaisuus tärkeä. Arkkitehdin tehtävänä on luoda ympä-

ristö, jossa henkilökunta viihtyy ja potilaat voivat paremmin. Ratkaisuissa on otettava huomi-

oon hyvät yhteydet ja siten lyhyet kävelymatkat, selkeä opastus ja ohjaus sekä viihtyisä 

ympäristö nykyaikaisin ja tehokkain laittein. 

Kulun helpottamiseksi sujuvien yhteyksien avulla on kiinnitettävä erityistä huomiota sisään-

käyntien, portaikkojen, hissien ja risteyskohtien toteutukseen. Kulunvalvontajärjestelmät, jotka 

ovat helppokäyttöisiä ja antavat hyvän suojan niin henkilökunnalle kuin potilaillekin, ovat 

tärkeitä kokonaisratkaisuun sisällytettäviä toimintoja.
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Överbyn ostoskeskus, Steen & Strøm, Trollhättan.
Arkkitehti: Hugo Höije Arkitektkontor AB

Överbyn ostoskeskus, Steen & Strøm, Trollhättan. 38 uutta liikettä kahdessa kerroksessa. Arkkitehti: Hugo Höije Arkitektkontor AB

A6-ostoskeskus, Jönköping. 
Arkkitehti: Arkitekten i Vätterstad AB

Ikea-tavaratalo, Göteborg. 
Arkkitehti: Uulas Arkitekter AB
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Ostoskeskusten toteutus on juuri sellainen alue, jossa Sapa-

rakennusjärjestelmä pääsee oikeuksiinsa. Julkisivujärjes-

telmän laaja pintalistavalikoima antaa tilaa vaihtoehdoille 

julkisivujen toiminnassa ja ilmeessä.  Add-pintalistaa käytetään 

julkisivuissa joihin tulee esim. aurinkosuoja, mainoskilpiä tai 

valaisimia. 

Sapan sisäänkäynti- ja poistumistieratkaisut on suunniteltu 

kestämään kovia rasituksia ja suurten käyntimäärien aiheuttamia 

kuormituksia. Ovet ja lasiseinät täyttävät jopa  paloluokituksen  

EI �0 vaatimukset. Näyteikkunat, liikkeiden sisäänkäynnit,  

suuret liukuoviseinät ja taiteovet ovat rakenteeltaan tukevia ja 

siksi turvallisia. 

Sapan ovijärjestelmä sopii kaikkiin liike- ja ostoskeskustiloihin 

sekä niiden yhteydessä oleviin muihin tiloihin. Niihin kuuluvat 

toimistot, portaikot, käytävät, varasto- ja keittiötilat sekä märkä-

huoneet ja wc:t. Oviin voidaan tehdä murtosuojaus muuttamatta 

niiden muotoilua.

Kattojärjestelmä on miellyttävyytensä ja savukaasujen pois-

tomahdollisuuden ansiosta hyvä ratkaisu katettuihin toreihin ja 

kauppagallerioihin.  Lasikatteen läpi pääsee päivänvalo paista-

maan suojaisilla toreilla ja kävelykaduilla ostoksilla käveleville.

Framtida Bil AB, Köping. 
Arkkitehti: Arcona Byggprojektering AB.

Gustavsbergs Centrum, Värmdö. 
Arkkitehti: FE Arkitekter AB.

Upplands Motor Akalla, Tukholma. 
Arkkitehti: Wester + Elsner Arkitekter i Stockholm AB.

Referenssejä 

Ostoskeskukset, näyttelytilat ja liikkeet
Yhä suurempi osa kotitalouksien ostoksista tehdään kaupungin ydinkeskustan ulkopuolella. 

Uusia ostoskeskuksia syntyy sinne, missä asiakkaiden on helppo pysäköidä autonsa ja käydä 

yhdellä kertaa ostoksilla useissa eri liikkeissä. Kaikki on saman katon alla ja ostosmatkaan 

voidaan yhdistää ravintola- tai kahvilakäynti. Sisätiloissa kulkevien kävelykatujen varsilla olevat 

liikkeet suurine näyteikkunoineen muodostavat oman keskustansa, kaupungin kaupungissa. 

Autoliikkeet esittelevät autoja suurien lasijulkisivujensa ansiosta ympäri vuorokauden.  Jännit-

tävä valaistus ja houkutteleva arkkitehtuuri vetävät huomion puoleensa kaupunkikuvassa.
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Asuinkerrostalo, Kilden, Stavanger. Arkkitehti: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS, Oslo.

Asuinkerrostalo, Kilden, Stavanger. 
Arkkitehti: Arkitektkontoret Aakerøy, Moe & Bowe AS, Oslo.

Sisäänkäynti, Täljebostäder, Södertälje. Asunto- ja toimistokerrostalo, Aalborg. 
Arkkitehti: Arkitekter Dall & Lindhardtsen A/S.
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Sapan sisäänkäynnit on helppo varustaa kulunvalvonnalla 

ja elektroniikalla. Viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi 

on tärkeää, että ovet ja niiden sivuosat ovat läpinäkyviä. 

Käyttämällä alumiiniprofiileja ja lasia olemme ratkaisseet 

tämän tyylikkäästi, ei ainoastaan oviseinissä, portaikoissa 

ja käytävänovissa, vaan myös murtosuojatuissa ja 

paloluokitelluissa ovissamme.

Terassit ja ulkoalueet voidaan sovittaa samaan tyyliin 

Sapan lasiseinä- ja terassiliukuovijärjestelmällä. Sapan 

alumiinirakennusjärjestelmä vaatii hyvin vähän huoltoa ja 

on luotettava toiminnoiltaan, mitä arvostavat sekä kiinteistön 

omistaja että asukkaat.

Asuinkerrostalo, Vågmästaren, Karlstad. Asunto, BO 01, Malmö. 
Arkkitehti: Adjö Tristess Arkitekter.

Referenssejä 

Asuinrakennukset

Asunnot asuinkerrostaloissa ovat saavuttaneet suosiota kaikissa ikäryhmissä. Pohjaratkaisut 

muistuttavat yhä enemmän mukavaa omakotiasumista ja asuntoihin on kehitetty uusia toimintoja. 

Edistyksellisiä teknisiä ratkaisuja käytetään kiinteistöissä yhä enemmän, esimerkkeinä ovat 

digitaaliset järjestelmät, joilla saadaan yhteys asunnon ja sisäänkäynnin välille, voidaan varata 

aika pesutupaan, pitää yhteyttä isännöitsijään ja hoitaa kulunvalvonta. Turvallisuudesta ja 

palveluista on tullut tärkeä osa asumista. 

Asuinkerrostalon sisäänkäynti, 
Karlstad.
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Läkerol Arena. Rakennus toivottaa yhtenä päivänä tervetulleeksi jääkiekkofanit ja toisena konserttivieraat. Kaupungin kokoontumispaikka.

Läkerol Arena, Gävle. 
Arkkitehti: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.

Swedbank Arena, Örnsköldsvik. 
Arkkitehti: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.
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Areenat toimivat kokoontumispaikkoina useissa eri yhteyksissä, 

joista esimerkkeinä ovat sisäurheilulajit, voimistelu, konsertit, 

musiikkishowt, kokoukset ja messut. Myös uimahallit ovat  

suosittuja kohtaamispaikkoja, joissa on tarjolla terveysliikuntaa, 

uimakilpailuja, kylpyläpalveluja, rentoutusta ja kuntosalitoimintaa. 

Kahvilat, baarit, ravintolat ja liikkeet ovat tavallisia lisäpalveluja 

nykyaikaisissa laitoksissa.

Pääsisäänkäyntinä on usein suuri lasijulkisivu, joka toivottaa 

yleisön tervetulleeksi. Lasijulkisivu tuo myös eloa ja liikettä tälle 

kaupungin uudelle torille. 

Sapan sisäänkäynti- ja poistumistieratkaisut kestävät suuria 

käyntimääriä ja kovaa kuormitusta. Ovet ja lasiseinät täyttävät 

jopa paloluokituksen EI �0 vaatimukset. Sapan ovijärjestelmät 

muihin tiloihin, kuten toimistoihin, portaikkoihin, käytäviin, varas-

toihin, keittiöihin sekä märkä- ja wc-tiloihin, voidaan toteuttaa 

rakennuksen muiden sisätilojen tyyliä noudattaen. Ovet voidaan 

tietysti myöhemmin varustaa murtosuojauksella niiden ulkonäköä 

muuttamatta.

Löfbergs Lila Arena, Karlstad. 
Arkkitehti: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB.

Referenssejä 

Areenat, uima- ja urheiluhallit

Urheiluhallit ovat viime vuosina kehittyneet melko yksinkertaisista laitoksista nykyaikaisiksi 

areenoiksi, jotka tarjoavat korkeatasoista mukavuutta sekä harrastajille että yleisölle.  Nämä 

areenat, uima- ja urheiluhallit houkuttelevat nyt yleisöä yhä laajemmin, ja usein niistä löytyy 

antoisaa tekemistä koko perheelle.

Ejendals Arena, Leksand. 
Arkkitehti: Sweko FFNS i Falun AB.
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Korkeakoulu, Borås. Arkkitehti: Yhtymä Semrén och Månsson Arkitektkontor AB ja MA Arkitekter AB.

Korkeakoulu, Borås. Arkkitehti: Yhtymä Semrén och Månsson Arkitektkontor AB ja MA Arkitekter AB.
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Ovijärjestelmät vahvoin ja toimivin sisäänkäynnein sekä 

kestävin sisäovin soveltuvat hyvin koulumaailmaan. Lasiovet 

sallivat hyvän näkyvyyden ja ovat usein paras ratkaisu kou-

luympäristöön. Lasia käytetään sekä sisä- että ulkoseinissä. 

Paloluokiteltuja (EI �0:een asti) ovi- ja lasiseinämiä voidaan 

käyttää esimerkiksi luentosaleissa, kirjastoissa ja käytävissä. 

Poistumistiet on varustettu vaatimusten mukaisilla 

heloituksilla (SFS-EN 11�� tai SFS-EN 1�9).

Hyvän työympäristön yksi tärkeä tekijä on päivänvalo. Syvissä 

rakennuksissa ovat kattoikkunat tai avattavin luukuin varus-

tetut lasikatot usein hyvä keino saada tiloihin valoa. Luukkuja 

voidaan tällöin käyttää myös savunpoistoluukkuina. Sapan 

aurinkosuojilla voidaan parantaa lämpösäteilyn hallintaa.

Ängsdalsskolan, Bunkeflostrand, Malmö. 
Arkkitehti: Metro Arkitekter AB, Malmö.

Fryxellska skolan, Sunne. 
Arkkitehti: White Arkitekter AB.

Referenssejä 

Yliopistot, koulut ja päiväkodit

Koulu on yksi tärkeimmistä työpaikoistamme. Rakennuksen on tarjottava edellytykset oppimiselle 

ja kehitykselle terveessä työympäristössä. Koulun on tarjottava yksityisyyttä, mutta myös avoi-

muutta ja mahdollisuudet valvontaan. Koulumaailmassa heijastuu yhteispeli lasten, nuorten ja 

aikuisten välillä. Siellä lasketaan perustus niille arvoille, jotka välitämme seuraavalle sukupolvelle. 

Arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu ovat keskeisiä ympäristössä, joka muokkaa tulevaisuutta.



Sapa Building System AB
Sinikalliontie 18, 0���0, ESPOO

E-mail: system.fi@sapagroup.com Internet: www.sapabuildingsystem.fi

Sapa Building System

Arkkitehtituki
Autamme kysymyksissänne profiileista, projekteista, rakenneratkaisuista, laskelmista,

ja projektinsuunnittelusta. Soita numeroon: 09- 8��8 �899.
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