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Skaala Ovikuvasto

TESTIVOITTAJASkaala Alfa

Ainoa ikkuna joka sai
täydet viisi tähteä!

TM Rakennusmaailma 1/2009

Vertailu

ОКНА   ВХОДНЫЕ ДВЕРИ   МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ   РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Входные двери Skaala

КАЧЕСТВЕННЫЕ СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С 1956

Vähän kuluttava

Paljon kuluttava

E-arvo (laskennallinen vuotuinen

energiankulutus, kWh/m /a)2

(Perustuu luokitusjärjestelmän laskenta-

kaavaan ja 1,2 x 1,2 m kokoiseen ikkunaan)

Todelliseen energiankulutukseen vaikuttavat
myös sisälämpötila, ilmasto ja ilmansuunta

E 140 U 160 g 50 L= x – x + x

Valmistaja
Mal l i

”Energiaikkuna” on Puutuoteteollisuus ry:n
rekisteröimä tuotemerkki

Vapaaehtoinen energiamerkintä.

Lämmönläpäisykerroin (U), W/m K
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ЛУЧШЕЕ В ИСПЫТАНИЯХ Skaala Alfa

получившее все пять звезд!

Окна, входные и межкомнатные двери, раздвижные двери

 УШИРИТЕЛИ

Уширители Skaala Skandia Уширители Skaala Tradia Уширители Skaala Familia

дуб RST-
накладки

Найди свой стиль

Широкий ассортимент дверей Skaala делится на 
четыре коллекции, каждая из которых отражает 
черты определенного стиля архитектуры. Такое 
разделение всего модельного ряда намного 
упрощает поиск и подбор нужного Вам изделия. 

Приобретение входной и даже межкомнатной 
двери – это Ваш вклад на долгие годы. 
Поэтому, мы уделяем большое внимание 
качеству материалов, которые мы используем в 
производстве дверей, а также их дизайну.

Сделав свой выбор на двери Skaala, Вы можете 
быть уверены в том, что дверь прослужит Вам 
долгие годы, и ее дизайн будет гармонично 
сочетаться с архитектурой Вашего дома.

При производстве дверей, мы уделяем большое 
внимание энергосбережению и поэтому, даже 
в стандартной комплектации двери ”Skaa-
la” имеют очень высокую теплоизоляцию, а 
двери  конструкции ”ALFA” имеют повышенную  
теплоизоляцию, равную теплоизоляции окон. 
Такие двери вы найдете в коллекциях Skaala 
Skandia и Skaala Tradia.

Каждая дверь Skaala – нидивидуальное изделие, 
независимо от объема заказа.

Взгляните на все наши коллекции и выберете 
тот дизайн двери, который наиболее подходит к 
стилю Вашего дома.

Skaala Skandia

Skaala Tradia

Skaala Familia

* * * * * 

* декор-накладки из дуба

WINDOWS AND DOORS

www.skaala.com Skaala Windows and Doors Ltd
Yrittäjäntie 25, PL 17
62375 Ylihärmä,
Finland

Tel. +358440401844 Olga Mustalahti  
Tel. +358503131931 Mila Toivosen    

fax +358 (0)6 484 6950
email info@skaala.com

WINDOWS AND DOORS

Раздвижные двери Skaala Patio  

Свобода и гибкость

Раздвижные двери Skaala Patio обеспечат свободный проход в сад, на 
балкон или террасу, позволяя Вам по-новому подойти к распределению 
пространства внутри и снаружи жилого помещения. Удобную дверь 
Патио легко открывать и закрывать, и благодаря ей комната становится 
просторнее и светлее, так как дверь не блокирует естественное освещение.  
Двери Patio имеют высокую теплоизоляцию. Двери Патио открывают новые 
интересные возможности для дизайна вашего дома или дачи.

- глубина коробки 178 мм  или 232мм
- Min-Max ширина 1590-5000 мм
- Min-Max высота 1390-2790 мм

Продукт доступен в дерево и дерево алюминиевой конструкции

Входные двери Skaala имееют 
качественную и прочную структуру. 
Это:
-высокая теплоизоляция
- устойчивые материалы к изменениям 
  атмосферных условий
- двойные прокладки-уплотнители
- полистироловая изоляция
- энергосберегающие стеклопакеты
- порог из древесины твёрдых пород.

ISO 9001  ISO 14001

OHSAS 18001

CERTIFIED

ORGANIZATION

HOPPE ХРОМ Амстердам 
для входных и 

межкомнатных дверей 

Входные двери класса Alfa Входные двери класса Вeeta

Abloy Presto(Престо) 
для межкомнатных 

дверей

Поставка дверей в стандартной комплектации не включает в себя ручки

Abloy Jousi(Ёуси) 
для межкомнатных 

дверей

Abloy Полар 
для входных и 

межкомнатных дверей

ХРОМ Rodos (Родос) 
для входных и 

межкомнатных дверей

ХРОМ Атланта 
для входных и 

межкомнатных дверей

Стандартные ручки

Skaala Skandia Skaala Tradia Skaala Familia
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Skaala Skandia parvekeovet

Selkeälinjaiset parvekeovet yhdistyvät luontevasti Skaala Skandia 
ulko-oviin ja -ikkunoihin. Parvekeoven lasiaukon alareuna mitoi-
tetaan pääsääntöisesti samaan tasoon ikkuna-aukkojen kanssa.

io 57 k s D io 57 k s

io 57 s D io 57 s 

punainen
Ral 3001
nCs s 4550-Y90R

sininen
Ral 5019
nCs s 6030-B

vihreä
Ral 7034
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
Ral 7012
nCs s 3502-Y

 vaaleanharmaa
Ral 7038
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt ja puuviilut

tiikki

tammi

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.

29

Skaala Tradia parvekeovet

Listoitukset ja ikkunoiden ristikointi yhdistyvät 
tyyliltään luontevasti Skaala Tradia ulko-oviin ja 
–ikkunoihin. Parvekeoven lasiaukon alareuna 
voidaan mitoittaa pääsääntöisesti samaan linjaan 
ikkuna-aukon kanssa.

io 57 t

io 58 t

io 57 k t

D io 57 t

D io 57 k t

D io 58 t

D io 58 k tio 58 k t

punainen
Ral 3011
nCs s 4550-Y90R

sininen
Ral 5001
nCs s 6030-B

 vaaleankeltainen
Ral 1015
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
Ral 7038
nCs s 3502-Y

 vaaleanharmaa
Ral 7035
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt ja puuviilut

tiikki

tammi

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.

39

Skaala Familia ulko-ovet
Skaala Familia ulko-ovet sopivat perinteiseen suomalaiseen 
arkkitehtuuriin, jonka omaleimaisina tunnuksina ovat selkeät ja 
puhtaat muodot.  Tyylikkäillä urakuvioinneilla ja lukemattomilla 
värisävyvaihtoehdoilla saat juuri sinun kotisi ilmeeseen sopivan 
vaihtoehdon. Runsas lasitusvalikoima ja erilaiset ristikoinnit ta-
kaavat yksilöllisen lopputuloksen. Malliston kaikki ovet ovat hyvin 
ääntä eristäviä.

Skaala Familia malliston ovet toimitetaan Gamma-luokan omi-
naisuuksilla. Skaalan Mallistomatriisista näet mitä vaihtoehtoja ja 
ominaisuuksia luokat tarjoavat. Tutustu Skaalan Mallistomatriisiin 
Ovikirjan sivulla 59.

punainen
Ral 3020
nCs s 1085-Y90R

sininen
Ral 5015
nCs s 2065-R90B

vihreä
Ral 6020
nCs s 8010-G30Y

tummanharmaa
Ral 7004
nCs s 4000-n

 vaaleanharmaa
Ral 9002
nCs s 1502-Y

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt

uo 301 F uo 303 F uo 313 F

uo 310 F uo 304 Fuo 307 F

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.
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Skaala Skandia sisustusovet
Suoralinjaisen selkeät uritukset, lasiaukot sekä metallipintaiset 
listoitukset on suunniteltu skandinaaviseen tyyliin. Ovien vahva 
ja hyvin ääntä eristävä rakenne lisää kodin sekä julkisten tilojen 
viihtyisyyttä. Ääntä eristävä desibeli -ovirakenne vaimentaa erin-
omaisesti työ- tai makuuhuoneeseen tulevat äänet. Voit valita 
sisustusovet aina huonekohtaisesti, käyttötarpeiden ja vaatimus-
ten mukaan. Sisustusovivalikoimaan kuuluvat myös näyttävät 
parioviratkaisut. Voit valita useita sisustukseen sointuvia puuviilu-
vaihtoehtoja sekä maalattuja sävyjä. 

so 108 s pähkinä so 105 sso 107 s pähkinä

so 101 s eben so 102 sso 104 s eben

Eben (petsilakattu tammi)

Wenge

Pähkinä

 antiikki (petsilakattu tammi)

kirsikka (petsilakattu tammi)

tammi

valkolakattu tammi

saarni

koivu

punainen
Ral 3001
nCs s 4550-Y90R

sininen
Ral 5019
nCs s 6030-B

vihreä
Ral 7034
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
Ral 7012
nCs s 3502-Y

 vaaleanharmaa
Ral 7038
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt  ja puuviilut

Voidaan valmistaa 
ääntäeristäväksi desibelioveksi

Voidaan valmistaa  
osastoivaksi palo-oveksi

12

Skaala Skandia

uo 108 s tiikkilistatuo 115 s

uo 106 s tiikki

uo 114 s

uo 105 s tiikki

uo 113 s tammi

uo 104 s uo 103 s

19

so 108 s tammiso 108 sso 107 sso 106 s eben

so 111 s so 102 sso 110 sso 109 s pähkinä

13

uo 116 s

uo 107 s uo 102 suo 101 s

uo 112 suo 111 s

uo 110 s

uo 109 s

26
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uo 206 t

uo 206 t
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Skaala Skandia ulko-ovet
Skaala Skandia –ulko-ovet on suunniteltu selkeälinjaisiin, skan-
dinaavista arkkitehtuuria edustaviin kohteisiin, joissa viimeis-
tellyt ja puhtaat yksityiskohdat muodostavat yhdenmukaisen 
ja näyttävän kokonaisuuden. Malliston ovet ovat hyvin ääntä 
eristäviä ja niitä on mahdollista saada niin puuviilupintaisina kuin 
maalattuina. Maalattuja sävyjä on lukematon määrä ja saat ovesi 
pintakäsiteltynä juuri sellaiseen sävyyn kuin haluat. Maalatut 
ovet toimitetaan samaan sävyyn maalatulla, oksattomalla laatu-
puukarmilla. Lasitukseen on tarjolla runsaasti erilaisia vaihtoeh-
toja. Jokaiseen ovimalliin on saatavissa tyylillisesti yhteensopivat 
kiinteät ja avautuvat levikkeet.

Skaala Skandia malliston ovia on mahdollista saada Alfa- ja Bee-
ta-luokan ominaisuuksilla. Alfa-luokan ulko-ovien avainpesän ja 
painikkeiden mukana toimitetaan tyylikäs, oven pintaa suojaava 
taustalevy. Lisäksi Alfa-luokassa puuviilupintaisen oven karmi on 
aina samaa jalopuuta kuin oven pinta. Skaalan Mallistomatriisista 
näet mitä vaihtoehtoja ja ominaisuuksia luokat tarjoavat. Tutustu 
Skaalan Mallistomatriisiin Ovikirjan takasivulla.

punainen
Ral 3001
nCs s 4550-Y90R

sininen
Ral 5019
nCs s 6030-B

vihreä
Ral 7034
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
Ral 7012
nCs s 3502-Y

 vaaleanharmaa
Ral 7038
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt ja puuviilut

uo 105 s tiikki uo 108 s uo 109 s

uo 113 s tiikki uo 115 s uo 114 s 
tiikki

tammi

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.
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Skaala Tradia ulko-ovet
Skaala Tradia ulko-ovet on suunniteltu kartanomaiseen arkkiteh-
tuuriin, jonka tunnusomaisena piirteenä ovat runsaat yksityis-
kohdat. Ovien näyttävät massiivipuiset listoitukset ja runsaat 
lasitusvaihtoehdot täydentävät talon julkisivut perinteiseen 
tyyliin. Malliston ovet ovat hyvin ääntä eristäviä ja niitä on mah-
dollista saada niin puuviilupintaisina kuin maalattuina. Maalattu-
ja sävyjä on lukematon määrä ja saat ovesi pintakäsiteltynä juuri 
sellaiseen sävyyn kuin haluat. Maalatut ovet toimitetaan samaan 
sävyyn maalatulla, oksattomalla laatupuukarmilla. Jokaiseen 
ovimalliin on saatavissa tyylillisesti yhteensopivat kiinteät ja 
avautuvat levikkeet. 

Skaala Tradia –malliston ovia on mahdollista saada Alfa- ja Beeta-
luokan ominaisuuksilla. Alfa-luokan ulko-ovien avainpesän ja 
painikkeiden mukana toimitetaan tyylikäs, oven pintaa suojaava 
taustalevy. Lisäksi Alfa-luokassa puuviilupintaisen oven karmi on 
aina samaa jalopuuta kuin oven pintaviilu. Skaalan Mallistomat-
riisista näet mitä vaihtoehtoja ja ominaisuuksia luokat tarjoavat. 
Tutustu Skaalan Mallistomatriisiin Ovikirjan sivulla 59.

uo 207 t  tiikki uo 209 t tiikki uo 212 t tammi

uo 206 t uo 205 t uo 203 t

punainen
Ral 3011
nCs s 4550-Y90R

sininen
Ral 5001
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 vaaleankeltainen
Ral 1015
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
Ral 7038
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 vaaleanharmaa
Ral 7035
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt ja puuviilut

tiikki

tammi

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.
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Skaala Familia ulko-ovet
Skaala Familia ulko-ovet sopivat perinteiseen suomalaiseen 
arkkitehtuuriin, jonka omaleimaisina tunnuksina ovat selkeät ja 
puhtaat muodot.  Tyylikkäillä urakuvioinneilla ja lukemattomilla 
värisävyvaihtoehdoilla saat juuri sinun kotisi ilmeeseen sopivan 
vaihtoehdon. Runsas lasitusvalikoima ja erilaiset ristikoinnit ta-
kaavat yksilöllisen lopputuloksen. Malliston kaikki ovet ovat hyvin 
ääntä eristäviä.

Skaala Familia malliston ovet toimitetaan Gamma-luokan omi-
naisuuksilla. Skaalan Mallistomatriisista näet mitä vaihtoehtoja ja 
ominaisuuksia luokat tarjoavat. Tutustu Skaalan Mallistomatriisiin 
Ovikirjan sivulla 59.
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Skaala Skandia sisustusovet
Suoralinjaisen selkeät uritukset, lasiaukot sekä metallipintaiset 
listoitukset on suunniteltu skandinaaviseen tyyliin. Ovien vahva 
ja hyvin ääntä eristävä rakenne lisää kodin sekä julkisten tilojen 
viihtyisyyttä. Ääntä eristävä desibeli -ovirakenne vaimentaa erin-
omaisesti työ- tai makuuhuoneeseen tulevat äänet. Voit valita 
sisustusovet aina huonekohtaisesti, käyttötarpeiden ja vaatimus-
ten mukaan. Sisustusovivalikoimaan kuuluvat myös näyttävät 
parioviratkaisut. Voit valita useita sisustukseen sointuvia puuviilu-
vaihtoehtoja sekä maalattuja sävyjä. 

so 108 s pähkinä so 105 sso 107 s pähkinä

so 101 s eben so 102 sso 104 s eben

Eben (petsilakattu tammi)

Wenge

Pähkinä

 antiikki (petsilakattu tammi)
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valkolakattu tammi
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Voidaan valmistaa 
ääntäeristäväksi desibelioveksi

Voidaan valmistaa  
osastoivaksi palo-oveksi
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Skaala Tradia parvekeovet

Listoitukset ja ikkunoiden ristikointi yhdistyvät 
tyyliltään luontevasti Skaala Tradia ulko-oviin ja 
–ikkunoihin. Parvekeoven lasiaukon alareuna 
voidaan mitoittaa pääsääntöisesti samaan linjaan 
ikkuna-aukon kanssa.

io 57 t

io 58 t

io 57 k t

D io 57 t

D io 57 k t

D io 58 t

D io 58 k tio 58 k t

punainen
Ral 3011
nCs s 4550-Y90R

sininen
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 vaaleankeltainen
Ral 1015
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
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nCs s 3502-Y

 vaaleanharmaa
Ral 7035
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
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suositussävyt ja puuviilut

tiikki
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oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.
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Skaala Tradia sisustusovet

Kauniit massiivipuiset listoitukset korostavat perinteistä raken-
nus- ja sisustustyyliä. Ovien vahva ja hyvin ääntä eristävä eri-
koisrakenne lisää viihtyisyyttä. Ääntä eristävä erikoisovirakenne 
vaimentaa esimerkiksi työ- tai makuuhuoneeseen tulevat äänet.  
Voit valita sisustusovet aina huonekohtaisesti, käyttötarpeiden 
ja vaatimusten mukaan. Sisustusovivalikoimaan kuuluvat myös 
näyttävät pariovet lasikaiverruksin sekä ristikoin. Voit valita useita 
sisustukseen sointuvia puuviiluvaihtoehtoja sekä maalattuja 
sävyjä.
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D 10 R  pähkinä D 6 R tammiD so 204 tso 204 t wenge

so 203 t D 1P valkolakattu so 205 t
CnC-kaiverrettu ristikko

so 205 t
fasettihiottu
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Skaala Familia parvekeovet

Kodikkaat parvekeovet yhdistyvät luontevasti Skaala Familia 
ulko-oviin ja -ikkunoihin. Parvekeoven lasiaukon alareuna voidaan 
mitoittaa siten, että se on linjassa viereen asennetun ikkuna-
aukon kanssa.

io 57 F

io 57 k F

io 58 F

D io 57 k F

D io 58 k Fio 58 k F
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Skaala Familia sisustusovet
Skaala Familia –sisustusovimalliston vahvat ja kestävät levyra-
kenteiset sisustusovet ovat laadukas valinta. Ovien urakuvioinnit 
viimeistelevät ilmeen hillitysti ja valittavanasi on lisäksi useita 
näyttäviä levike- ja parioviratkaisuja. Laaja ovivalikoima antaa 
mahdollisuuden huonekohtaisiin ratkaisuihin. Malliston ovia saat 
myös erilaisilla lasitusvaihtoehdoilla ja ristikoilla. Skaala Familia 
–sisustusovimalliston ovet saat halutessasi myös laatupuukarmil-
la toimitettuna.

so 302 F

so 306 F so 307 F so 308 F

so 303 F so 304 F

punainen
Ral 3020
nCs s 1085-Y90R

sininen
Ral 5015
nCs s 2065-R90B

vihreä
Ral 6020
nCs s 8010-G30Y

tummanharmaa
Ral 7004
nCs s 4000-n

 vaaleanharmaa
Ral 9002
nCs s 1502-Y

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.

Voidaan valmistaa 
ääntäeristäväksi desibelioveksi

Voidaan valmistaa  
osastoivaksi palo-oveksi
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Skaala Skandia parvekeovet

Selkeälinjaiset parvekeovet yhdistyvät luontevasti Skaala Skandia 
ulko-oviin ja -ikkunoihin. Parvekeoven lasiaukon alareuna mitoi-
tetaan pääsääntöisesti samaan tasoon ikkuna-aukkojen kanssa.

io 57 k s D io 57 k s

io 57 s D io 57 s 
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nCs s 4550-Y90R

sininen
Ral 5019
nCs s 6030-B

vihreä
Ral 7034
nCs s 1010-Y20R

tummanharmaa
Ral 7012
nCs s 3502-Y

 vaaleanharmaa
Ral 7038
nCs s 1502-G

 valkoinen
Ral 9010
nCs s 0502-Y

suositussävyt ja puuviilut

tiikki

tammi

oven saat aina  
haluamaasi sävyyn  
nCs-sävykartan mukaan.
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Skaala Skandia ulko-ovet
Skaala Skandia –ulko-ovet on suunniteltu selkeälinjaisiin, skan-
dinaavista arkkitehtuuria edustaviin kohteisiin, joissa viimeis-
tellyt ja puhtaat yksityiskohdat muodostavat yhdenmukaisen 
ja näyttävän kokonaisuuden. Malliston ovet ovat hyvin ääntä 
eristäviä ja niitä on mahdollista saada niin puuviilupintaisina kuin 
maalattuina. Maalattuja sävyjä on lukematon määrä ja saat ovesi 
pintakäsiteltynä juuri sellaiseen sävyyn kuin haluat. Maalatut 
ovet toimitetaan samaan sävyyn maalatulla, oksattomalla laatu-
puukarmilla. Lasitukseen on tarjolla runsaasti erilaisia vaihtoeh-
toja. Jokaiseen ovimalliin on saatavissa tyylillisesti yhteensopivat 
kiinteät ja avautuvat levikkeet.

Skaala Skandia malliston ovia on mahdollista saada Alfa- ja Bee-
ta-luokan ominaisuuksilla. Alfa-luokan ulko-ovien avainpesän ja 
painikkeiden mukana toimitetaan tyylikäs, oven pintaa suojaava 
taustalevy. Lisäksi Alfa-luokassa puuviilupintaisen oven karmi on 
aina samaa jalopuuta kuin oven pinta. Skaalan Mallistomatriisista 
näet mitä vaihtoehtoja ja ominaisuuksia luokat tarjoavat. Tutustu 
Skaalan Mallistomatriisiin Ovikirjan takasivulla.
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Skaala Skandia
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