ät edut:

CDC-oven tärkeimm

• Markkinoiden ainoa säänkestävä
ulko-ovi
• Kestää kosteutta ja säätilojen
vaihteluja

Säänkestävät
CDC-ULKO- JA
-PARVEKEOVET
Ulko-ovi on tärkeä osa kodin julkisivua ja ilmettä. Suomen
olosuhteissa ulko-oven tulee kestää kovia lämpötilaeroja ja
sään vaihteluita, kosteutta, aurinkoa, tuulta ja tuiskua. Ulko-oven pitää eristää hyvin lämpöä, säilyä ryhdikkäänä ja
näyttävänä vuodesta toiseen.
Uusi ja ainutlaatuinen, alumiini-komposiittirakenteinen
CDC-ulko-ovi on markkinoiden ainoa säänkestävä ulko-ovi.
Se on helppohoitoinen ja kehitetty kestämään vaihtelevia
sääolosuhteita. CDC-oven suorana pysymiselle saat 10 vuoden takuun. Valitse talosi tyyliin ja tarpeisiisi parhaiten sopiva säänkestävä CDC-ulko-ovi.
CDC-ovien valikoimasta löydät oikean ratkaisun myös kodin
takaoveksi sekä terassi- ja parvekeoveksi. Tyylikäs CDC-ovi
kestää säiden vaihteluja ryhdikkäästi vuodesta toiseen.

Kosteutta kestävä
komposiittimateriaali
Komposiitti eli WPC-materiaali on käyttökelpoista sekä sisäettä ulkokäytössä. Siitä ei irtoa formaldehydiä, eikä muita
ei-toivottuja kemiallisia aineita. Sitä voidaan käyttää puun
rinnalla etenkin veden- ja kosteudenkestoa vaativissa kohteissa ja tuotteissa.

• Eristää lämpöä ja ääntä
luotettavasti
• Tyylikäs ja laaja mallisto
• Helppohoitoinen ja kestävä
• Säilyttää ryhtinsä vuodesta toiseen
• 10 vuoden takuu suorana
pysymiselle

CDC-oven vääntymätön rakenne
CDC-oven rakenne sisältää alumiinia sekä kosteussulkuna
että pinnoitteena. Oven runkorakenteena on sormijatkettu
havupuu, jonka lisäksi rakenteessa ovat pystysuuntaiset alumiiniprofiilit lujittamassa ovea vääntymistä vastaan. CDCoven säänkestävyys on testattu muun muassa Norjan vaativissa kosteusolosuhteissa ja todettu erinomaiseksi. CDC-ovet
ovat tilattavissa eri värisinä ja oven lasityyli on valittavissa
mieltymyksen mukaan.

CDC-oven rakennekuva
Sisäpinnassa on
komposiittilevy.
Oven eristeenä
on 5 cm:n paksuinen kotimainen
uretaanilevy.

Runkorakenteena
on sormijatkettu
havupuu.

Alumiiniprofiili
runkorakenteessa
estää oven taipumisen
ja varmistaa oven
suorana pysymisen.
Oven ulkopinnassa on
komposiittilevy, jonka
uloimpana pintana on
alumiini. Ulkopinta on
täysin säänkestävä ja
helppohoitoinen.

Alumiinipintainen CDC-parvekeovi
CDC-ovi on ulkopuolelta täysin alumiiniverhoiltu ja säänkestävä. CDC-parvekeovi on lämpöeristetty uretaanilevyllä ja
sen sisäpinta on komposiittimateriaalia. Ovessa on kolminkertainen selektiivilasielementti ja lasien välissä on eristeenä argon-kaasu. Oven lämmöneristävyyden U-arvo on < 1,0.
CDC-ovia on tarjolla kaikkia standardikokoja

Lue lisää CDC-ovista:

www.cdc.fi

CDC-oven laatu ja 10 vuoden takuu
CDC-ovi on markkinoiden ainoa säänkestävä ovi. Sen vuoksi suomalainen Composite Door Corporation CDC Oy takaa,
että sen ovet ovat virheettömiä materiaaliltaan ja työn laadultaan. Mahdollisia materiaali- ja valmistusvirheitä koskeva
takuuaika on 2 vuotta. Oven suorana pysymiselle annamme
10 vuoden takuun.

Esimerkkejä SÄÄNKESTÄVISTÄ CDC-OVISTA
CDC-ovia on tarjolla kaikkia standardikokoja ja ne ovat perusväriltään valkoisia. CDC-ovet ovat tilattavissa eri värisinä ja
oven lasityyli on valittavissa mieltymyksen mukaan.

Ulko-ovia:

CDC 6

CDC 10

CDC 12

CDC 13

CDC 14

B 16

B 18

Parvekeovia:

CDC 15

CDC 19

B 14

Lue lisää CDC-ovista:

www.cdc.fi

Composite Door Corporation CDC Oy
Tuurnankatu 5, 33270 Tampere
Lisätietoa verkkosivuilta: www.cdc.fi ja sähköpostitse: info@cdc.fi

