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Seuraa meitä Facebookissa: Skaala.Suomi sekä
#ekoteko #skaala #skaalaakotiin
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Tee
kodistasi
Koti

Skaala on yksi Pohjoismaiden suurimpia
valmistajia ja kuuluu itsenäisenä osana IFN
Holding -konserniin, joka on yksi Euroopan
johtavista ikkuna- ja ovitoimijoista. Skaalan
tehtaat sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla,
päätehdasalue on Ylihärmässä.
Skaala tunnetaan energiatehokkaista ikkuna- ja
ovituotteistaan sekä laajasta tuoteperheestään,
josta löytyy ratkaisu asiakkaiden erilaisiin
tarpeisiin. Helppokäyttöiset ja kestävät ikkunat
ja ovet on suunniteltu vaativiin Pohjoismaisiin
olosuhteisiin. Jokainen koti on tyyliltään erilainen
ja siksi kotimaiset avainlipputuotteemme
valmistetaan mittatilaustyönä tekemään juuri
sinun kodistasi Kodin.
Skaala on perustettu vuonna 1956. Skaala palvelee
asiakkaitaan valtakunnallisesti kotimaassa sekä
kansainvälisesti etenkin Pohjoismaissa sekä
Venäjällä.

Tee oma ekoteko, valitse kotiisi
energiatehokkaat Skaala-tuotteet!
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Ikkunat ja parvekeovet
Lisää asumismukavuutta ja enemmän energiansäästöä.
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Ikkunat
Esitteessä olevat ikkunat ovat puu-alumiinirakenteisia. Skaalan tuotevalikoimasta löytyvät myös
täysin puurakenteiset ikkunamallit. Kaksipuitteiset ikkunat aukeavat sisäänpäin ja HAS-tuote
ulospäin, valikoimassa myös kiinteät ikkunat. Kaikissa ikkunoissa on erinomainen ääneneristävyys.
Eristyslasielementeissä on kestävä, siisti ja nykyaikainen Super Spacer -välilista. Huurtumaton
FrostFree-ominaisuus on vakiona kaikissa Alfa-ikkunoissa sekä Beeta-matalaenergiaikkunoissa.
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Skaala Alfa 40 N

Skaala Beeta

Kiinteä ikkuna

Paras ikkuna suomalaisiin koteihin.
Erittäin energiatehokas ja vahva
rakenne.

Nykystandardit täyttävä erin
omainen ikkuna. Kestävä ja energia
tehokas.

Helppohoitoinen ja energiatehokas
kiinteä ikkuna. Saatavissa Alfa- ja
Beeta-luokissa.

U-arvo: 		

U-arvo: 		

U-arvo: 		

0,65

0,79–1,0

0,64–1,0

Alumiinien vakiosävyt
Huomaathan, että sävyt saattavat hieman
poiketa oikeasta painoteknisistä syistä.

Valkoinen RAL 9010

Tumma harmaa RAL 7024

Tumma ruskea RR 32

Meiltä saat myös vinot ikkunat sekä kippija kaari-ikkunat. Katso skaala.com.
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Lisävarusteet

Tuuletusikkunan säädettävä aukipitolaite on lapsi
turvallinen.

Lähes huomaamaton
hyönteispuite on helppo
asentaa ja irrottaa.

Bioben korvausilmaventtiili
mahdollistaa tasapainoisen
huoneilman.

Monipuoliset koristeristikkovaihtoehdot.

Allergia /
hyönteisverkko
Skaalan Trittec allergia/hyönteisverkko on
valmistettu patentoidusta hienokuidusta, joka
suodattaa tehokkaasti ulkoilmasta siitepölyä ja
pienhiukkasia (siitepöly 92,8% ja ilman
pienhiukkaset 83,75% PM1/PM3).
Se on huomaamaton, mutta erittäin tehokas
ja lisäksi helppokäyttöinen. Yksinoikeudella
Suomessa Skaalalta.
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Sälekaihtimet voidaan asentaa
myös integroituina.

Alumiiniset irtoristikot toimivat kätevästi pikakiinnikkeillä.

Skaalan lasiliukuovi
avaa maiseman

U-arvo:
0,73

Skaalan puualumiiniliukuovi mahdollistaa suuret ja
näyttävät lasipinnat, samalla kun luodaan vaivaton kulkuyhteys
pihamaalle, parvekkeelle tai terassille.
Kevyesti liikkuva, helppokäyttöinen liukuovi tuo käytännöllistä
avaruutta ja tilan tuntua. Oven painikkeeseen voidaan integroida jarru,
joka mahdollistaa oven pysäyttämisen portaattomasti esimerkiksi
kevyeen tuuletusasentoon. Patentoidun lämpökatkokynnyksen
eristysominaisuudet ovat huippuluokkaa. Liukuovi avaa uusia ja
mielenkiintoisia mahdollisuuksia kotien ja vapaa-ajan asuntojen
suunnittelussa.
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Ulko-ovet
Energiatehokkaat, kestävät ja kotimaiset ulko-ovet
on suunniteltu suomalaiseen arkkitehtuuriin.
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Puhdaslinjainen pohjoismainen

Tyylikäs lasilistoitus

UO 104S

UO 106S

UO 108S

UO 109S

UO 110S

IO-parvekeovien lasikorkeus
muutettavissa

UO 111S

UO 115S

UO 116S

UO 103S

IO 57S parvekeovi

Alumiinipintaiset
parvekeovet
Yhtenäinen kokonaisuus ja
muotoilu ikkunoiden kanssa.
Skaalan parvekeovet saa Alfa- ja Beeta
-luokissa. Eristyslasiosalla on samat energiatehokkuusarvot kuin vastaavan luokan
ikkunalla. Oven lasiaukon koko voidaan
mitoittaa viereisten ikkunoiden mukaisesti.

Vakiotoimitukseen kuuluvat:
• Molemminpuolinen painike, jossa
sisäpuolella on oven lukitseva vääntönuppi
• Painikkeella portaattomasti lukittava
aukipitolaite
• Korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät
murtosuojasaranat.

Katso lisää vaihtoehtoja skaala.com
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Perinteiset suomalaiset suosikit

Upea CNCkaiverrettu
lasi

UO 301F

UO 303F

UO 305F

UO 308F

UO 312F

UO 313F

UO 314F

UO 315F

UO 316F

UO 317F

Maksimoi
ovesta saatava
valo

IO 57F parvekeovi
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IO 57KF parvekeovi

IO 58F parvekeovi

Lisää ovi- ja levikemalleja: skaala.com

Ulko-ovien varustelu ja ominaisuudet

Skaala Alfa

• Runko alumiinijäykistetty, paksuus
75 mm, pinta säänkestävä HDF
-levy (tai viilupinta), umpiosassa
polyuretaanieriste
• Lukkorunko Abloy LC-102
• 3 kpl korkeus- ja sivuttaissäädettäviä
murtosuojasaranoita
• Lasi 3K -tuplaselektiivi + argon
eristyslasielementti
• Tiivistetty 130 mm karmi
(vaihtoehtoisesti 175 tai 210 mm),
kovapuukynnys, kulutuslista alumiinia

Lisävarusteet

Skaala Beeta

Skaala Gamma

• Runko alumiinijäykistetty, paksuus 62
mm, pinta säänkestävä HDF -levy (tai
viilupinta), umpiosassa EPS-eriste

• Runko alumiinijäykistetty, paksuus 62
mm, pinta säänkestävä HDF -levy (tai
viilupinta), umpiosassa EPS-eriste

• Lukkorunko Abloy LC-102

• Lukkorunko Abloy LC-102

• 3 kpl korkeus- ja sivuttaissäädettäviä
murtosuojasaranoita

• 3 kpl korkeus- ja sivuttaissäädettäviä
murtosuojasaranoita

• Lasi 3K -selektiivi + argon eristyslasielementti

• Lasi 2K- tai 3K -selektiivi + argon
eristyslasielementti

• Tiivistetty 130 mm karmi (vaihtoehtoisesti 175 tai 210 mm), kovapuukynnys,
kulutuslista alumiinia

• 115 mm karmi (vaihtoehtoisesti
tiivistetty130, 175 tai 210 mm),
kovapuukynnys, kulutuslista alumiinia
• Gamma-rakenne saatavilla vain sivun
10 perinteisiin ulko-ovimalleihin

Vakiovärit

• Painikkeet ja avainpesät, myös
sarjoitettuna
• Turvalukitus
• Koneistus ja putkitus sähkölukitukselle
• Erilaiset lasivaihtoehdot kuten
turvalasit, kuviolasit, huurtumattomat
lasit sekä sävylasit
• Ovisilmä, ovikello, postiluukku

Valkoinen NCS S 0502-Y

Tiikki

Harmaa RAL 7040

Tammi

Ruskea RAL 8028

• Ylä- ja sivuikkunat
• Potkupellit RST tai alumiini

Kirkas

Punainen NCS S 2570-Y90R Sininen RAL 5019

Ovet saa myös mittojen mukaan,
pariovena ja levikkeellisenä ovena.
Huomioi tekniset ja mallikohtaiset
rajoitukset.

Tumma harmaa RAL 7024

Satinbelkuviolasi

Ulko-ovien vakiolasina
Satinbel, parvekeovissa
kirkas lasi.

Tumma ruskea RR 32

Huomaathan, että sävyt saattavat hieman poiketa oikeasta painoteknisistä syistä.
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Sisäovet
Vahvarakenteiset ja laadukkaat sisäovet
skandinaavisiin koteihin.
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Modernia skandinaavista tyyliä

Modernia
ilmettä
sisustuslistoituksella

SO 102S

SO 104S

SO 103S

SO 110S

SO 111S

SO 303F

SO 307F

SO 308F

Perinteiset suosikit

Paksu
pintalevy ja
eristys takaavat
kestävyyden

SO 301F

SO 302F

Tiivistetty karmi on
hiljainen ja mukava
käyttää.
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Sisäovien varustelu ja
ominaisuudet
Skaalan korkealaatuiset sisäovet ovat kotimaista
mittatilaustyötä. Löydä kaikki kotisi oviratkaisut Skaalalta.
Vahva rakenne

Varustelu

• Vahva 6 mm MDF-pintainen kehärakenne, eristetty.
Vakiona massiivipuureuna. Ovilevyn paksuus 40
mm. Maalattu MDF-levy.

• Vakiona 2014-lukkorunko
sekä symmetriset, korkeus
säädettävät saranat.

• Peilikuviot tehdään urittamalla MDF-levyyn.

• Tiivistetty karmi, oksattomasta
aihiosta.

• Vakioväri valkoinen (NCS S 0502-Y),
puolihimmeä. Muut sävyt tilauksen mukaan.
• Lakatuissa ja kuultokäsitellyissä ovissa
viilupinnoite.

Lasitus
• Vakiolasitus Satinbel tai kirkas, mallista riippuen.
• Muut vaihtoehdot tilauksesta.

• Mallistokohtainen, tyyliin sopiva painike saatavana tilauksesta.
• Vakiona maalattu laatupuukarmi. Viilupintaisiin oviin kuullotettu mäntykarmi ja
kuullotettuihin oviin myös jalopuuvuorattu
karmi lisätilauksesta. Vakio karmisyvyys 92 mm.
• Kovapuukynnys tilauksesta.

• Mahdollisuus myös laminoituun tai
karkaistuun turvalasiin.

Julkisten tilojen ovet
Skaalalta myös julkisten tilojen ovet: palo- ja äänieristysovet myös viilu- ja laminaattipinnalla,
liukuovet, heiluriovet, sähkö- ja lasipielet sekä sisäikkunat.
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Skaala palvelee
Laajan tuotevalikoiman lisäksi Skaalalta saat:

Mittaus- ja
suunnittelupalvelun

Asennus- ja
huoltopalvelun

Rahoituksen

Helpota työtäsi, tilaa
tuotteet asennettuina
Skaalalta - luonnollisesti
avaimet käteen.

Muista hyödyntää
kotitalousvähennys!
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Laatua, tyyliä ja
energiansäästöä
asumiseen.

R

Uusi näkymä elämään

Puh. 010 8354 700 | info@skaala.com | www.skaala.com
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