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JELD-WENin energiatehokkaat ulko-ovet
Energiatehokkaat ulko-ovet säästävät luonnon lisäksi
energiaa ja rahaa. Kun lämpö pysyy sisällä ja kylmä
ulkona, energiakulutus pienenee. Useimpiin JELD-WENulko-oviin voidaan valita Arctic-rakenne, jolloin lämmönhukka on mahdollisimman vähäinen.
Suomessa on paljon vanhoja taloja, jotka eivät vastaa
lämmöneristyskyvyltään asukkaidensa vaatimuksia. Näiden
talojen omistajat turvautuvat usein lisälämmöneristykseen,
mutta saattavat unohtaa vaihtaa ulko-oven energiatehokkaaseen malliin.
Vanhan, vääntyneen ja vetävän ulko-oven vaihtaminen
uuteen vähentää luonnollisesti talon lämmönhukkaa. Kaikki
JELD-WEN-ulko-ovet ovat energiatehokkaita. Energiatehokkaat ulko-ovet on suunniteltu niin, että ovi on vedoton ja lämmönhukka mahdollisimman vähäinen.
Jos taloon kaivataan vakio-ovea järeämpää eristystä, ulkooveen voidaan valita Arctic-rakenne. Arctic-rakenteisella
ulko-ovella on vakio-ovea parempi lämmöneristyskyky.
Arctic-rakenteinen ovi on 20 mm paksumpi kuin ADVANCEvalikoiman vakio-ovi, mutta oven tyylikäs ulkonäkö pysyy
samana. Arctic-rakenteiset ulko-ovet sopivat esimerkiksi
passiivi- ja matalaenergiataloihin.
Arctic-rakenteen saa sekä umpinaisiin että lasitettuihin
Function-ulko-oviin, Classic-ulko-oviin ja Balcony-parvekeoviin.

Energiapihin Arctic-rakenteen saa Function-ulko-oviin, Classic-ulkooviin ja Balcony-parvekeoviin.

Mikä on U-arvo?
U-arvo on yleinen mitta oven energiatehokkuudelle. U-arvo
eli lämmönläpäisykerroin kuvaa rakennuksen eri rakennusosien lämmöneristyskykyä. Mitä pienempi U-arvo on,
sitä parempi on lämmöneristys ja sitä vähemmän haaskataan lämpöä, energiaa ja rahaa. Pääsääntöisesti ulko-oven
suunnitteluarvon on oltava U-arvo ≤ 1,0 W/ m2K (RakMK C3,
2010).
Hinta: energiatehokkaat ADVANCE-valikoiman ulko-ovet
alkaen noin 560 €. Arctic-rakenteinen ulko-ovi alkaen noin

JELD-WEN noudattaa kestävän kehityksen ja uusiutuvan puuraaka-aineen hankintaperiaatteita. Vastuullisesti toimiva JELD-WEN on erittäin ylpeä heille myönnetystä puun jäljitettävyysketjun FSC®- ja PEFC™merkeistä. Katso lista sertifioiduista tuotteista: www.
jeld-wen.fi/sertifioitua_puuta. Lisenssikoodit FSC®
C106039 ja PEFC/04-31-1264.

870 €.

Kaipaatko lisätietoa? Ota yhteyttä:
Jenni Lipponen, JELD-WEN, 040 743 2296, jlipponen@jeldwen.com
tai Kati Marjamaa, PerPR, 044 349 7790, kati@perpr.fi.
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa perpr.fi.
Tietoa JELD-WENistä
JELD-WEN Suomi Oy on osa maailmanlaajuista JELD-WEN Inc:iä, joka työllistää yli 21 000 työntekijää, joista noin 280 henkilöä työskentelee Suomessa. JELD-WEN
on oviasiantuntija, joka kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy visuaalisesti ja toiminnallisesti laadukkaita sisäovia, ulko-ovia, saunanovia sekä ääni- ja paloeristettyjä ovia
suomalaisiin koteihin ja julkisiin tiloihin. JELD-WEN Suomi Oy:n pääkonttori ja logistiikkakeskus sijaitsevat Vääksyssä. Ovitehtaat toimivat Vääksyssä ja Kuopiossa.
www.jeld-wen.fi

