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AHFI-SALVAT, AUKIPITOLAITTEET/RAJOITTIMET
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AHFI-tuote Ky
PIKASALPA, PINTAMALLI

Tuotenro 019

Valmistetaan ruostumattomasta teräksestä
−− lukko-osa ruostumatonta terästä tai sinkittyä
terästä
−− tangot rts -tai zn-terästä ø 12 mm
−− tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
−− lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
−− IP-pakkaus sisältää ruuvit, lukon, tangot (vakiona 2600 mm) sekä tangon ja karmin helat
−− tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500
mm korkeille oville
−− saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE
(tuotenro 015)

UPPOMALLINEN PIKASALPA

ERIKOISVETIMET
Koneistamme vetimiä
asiakkaan piirustusten
mukaisesti. Materiaali
messinki, alumiini ja
rst. Tiedostot paperilla
tai CAD DXF, DWG tai
3D IGES.

Tuotenro 017

Parioven lukitukseen tarkoitettu lujarakenteinen ja erittäin matalaprofiilinen pikasalpa
−− kahva kromattua terästä
−− tangot sinkittyä terästä ø 12 mm
−− tankojen liikepituus pitkä, noin 24 mm
−− upotusreiän koko on 154 x 28 mm ja syvyys 32 mm
−− oviprofiilin seinämän tai oven pintalevyn paksuus
max. 9 mm vakiona
−− saatavana myös syvempiä malleja. Max. oven pinnasta tangon keskelle 36 mm
−− IP-pakkaus sisältää ruuvit ja tangot
(vakiona 2300 mm)
−− tangot saatavana myös 2600, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
−− saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 017LK)
−− SAATAVANA RST-SATIINIPINTAISENA

LUKITTAVA KIPPI- JA PARIOVEN SALPA
Tuotenro 018
−− salvan runko kromattua
terästä
−− kahvat rst
−− tangot sinkittyä terästä,
ø 12 mm
−− soveltuu käytettäväksi
Abloy lukkopesä 5150 tai
5190 kanssa
−− IP-pakkaus sisältää ruuvit
Käyttökohteet:
−− kippiovet
−− taitto-ovet
−− nosto-ovet
−− kääntöovet

PIKASALPA, UPOTETTAVA MALLI
PIKASALPA, PINTAMALLI

−− pariovet, joissa salpaa
voidaan käyttää
AINOANA SALPANA

Tuotenro 013
Tuotenro 014

Pariovien lukitukseen tarkoitetut lujarakenteiset pikasalvat
Materiaali ja mitat, pikasalvat 013 ja 014:
−− kahva valmistettu teräksestä, pinta kromattu
−− tangot sinkittyä terästä, 12 mm
−− tankojen liikepituus pitkä, noin 20 mm
−− lukon asennuskorkeus noin 1520 mm, mitattuna kynnyksestä lukon keskipisteeseen
−− HUOM! kahva laskeutuu auki-asennossakin lähelle oven pintaa, joten törmäysvaaraa
ei aiheudu (ks. kuva)
−− IP-pakkaus sisältää ruuvit ja tangot (vakiona 2600 mm)
−− pintamallisen (014) salvan IP-pakkauksessa lisäksi lukon alle tuleva korotusrengas
sekä tangon ja karmin helat
−− uppomallisen (013) salvan upotusreiän koko on 134 x 24 mm ja syvyys 17 mm
−− tangot saatavana myös 2300, 3000 ja 3500 mm korkeille oville
−− saatavana myös erillinen LUKITUSKORVAKE (tuotenro 015)

013
AN/Multiprint Oy/Rakennustieto
Oy/Rakennustieto Oy
Oy www.rakennustieto.fi
www.rakennustieto.fi ©©Rakennustietosäätiö
RakennustietosäätiöRTS
RTS2015
2015 Tämän
Tämänkortin
kortinasiatiedoista
asiatiedoistavastaa
vastaatoimeksiantaja.
toimeksiantaja.

014

RT 38697

tuotetieto – 2

Tuotenro 010

TUULISALPA AUTOTALLIN OVEEN
−− sähkösinkittyä terästä
−− C-profiili 600 x 28 x 15 mm
−− tukirauta 580 x 20 x 6 mm
−− laukaisuketju 500 x 1,6 mm
−− EI KÄTISYYTTÄ
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Tuotenro 001

−− P-paripakkaus sisältää ruuvit
−− oven aukeamiskulma max.110
astetta asennuksesta riippuen
−− oven leveys 900...1200 mm

SÄPPISALPA

Tuotenro 020

Esimerkiksi varastojen, karjasuojien ja leikkimökkien
oviin sekä kerrostalojen ullakko-oviin esilukolla lukittava pinta-asennuslukko.
−− sähkösinkittyä terästä
−− IP-pakkaus sisältää ruuvit
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PITKÄSALPA
Lähinnä autotallin oveen tarkoitettu helppokäyttöinen salpa, jonka saa kiinni yhdellä kädellä vetämällä ja kääntämällä.
−− sähkösinkittyä terästä
−− IP-pakkaus sisältää ruuvit, tangot

TUULISALVAT / RAJOITTIMET
VARASTON / PARVEKKEEN OVEEN
−− C-profiili 400 x 28 x 15 mm
−− tukirauta 380 x 20 x 6 mm
−− EI KÄTISYYTTÄ
−− IP-kappalepakkaus sisältää
ruuvit
−− oven aukeamiskulma max.
110 astetta
−− oven leveys 600...900 mm

Tuotenro 002
Tuotenro 003

Malli 002
−− sähkösinkitty
−− laukaisuketju 500 x 1,6 mm
Malli 003
−− polttomaalattu valkoinen tai
ruskea
−− laukaisuvedin nailonnarua

Tuulisalpa irtonaisena

JÄREÄ TUULISALPA HALLIN OVEEN
−− sähkösinkitty
−− C-profiili 750 x 50 x 30 mm
−− tukirauta 720 x 30 x 10 mm
−− laukaisuketjua yhteensä
4000 mm
−− EI KÄTISYYTTÄ

Tuotenro 004

−− irtoparipakkaus sisältää ruuvit
ja kulmaraudat
−− oven aukeamiskulma max.110
astetta
−− oven leveys yli 1200 mm

Ahfi-tuulisalpa 003, asennettuna parvekkeen oveen

KITKASALPA PARVEKKEEN - / TAKAOVEEN Tuotenro 005
sisältää
−− polttomaalattua valkoinen tai −− IP-kappalepakkaus
ruskea
ruuvit
−− neliöputki 400 x 15 x 15 mm −− oven leveys 600...900 mm
−− kitkapalat nailonia
−− toimii aukipitäjänä, hidastimena ja rajoittimena
−− EI KÄTISYYTTÄ

Kitkasalpa asennettuna parvekkeen oveen

LAATTA
Järeä tuulisalpa 004 asennettuna hallin oveen, ja tuulisalpa 001
käyntioveen asennettuna.

RÄNNIREPE

Tuotenro 101

−− 100 x 100 mm
−− 150 x 150 mm
−− 47 x 47 mm (”mosaiikki”)

BOORDI

Tuotenro 102

- 100 x 45 mm

Tuotenro 681

Syöksytorveen tarkoitettu lujarakenteinen ja matalaprofiilinen vesisieppari.
Sadevedenkerääjä ottaa vettä talteen
puolikovalla sateella tunnissa noin 60
l ja ohi pääsee vain noin 3 l. Lähtevän
letkun voi vetää 1...30 m päähän.
Mitat
−− 100 x 75 mm
−− ø 90 ja 100 mm

VALMISTUS

Boordi ja mosaiikkikoko saatavana myös kuparisena ja messinkisenä.

MYYNTI: Hyvin varustetut lukkoliikkeet ja rautakaupat

AHFI-tuote Ky
Ratatie 7, 62200 KAUHAVA
Puhelin 06 434 1029, 0400 664 551, 050 573 0555
Faksi 06 434 1360
www.ahfituote.com
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