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Ovet
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Portit
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M A H D O L L I S U U D E T

SATAGROUP on yhdessä enemmän:
Vuonna 2005 perustettu DoorTeam Oy on ovi-, portti- ja aitajärjestelmiin sekä näiden automatisointiin erikoistunut yritys.

Vuonna 2007 perustettu Satagroup Oy
on teollisuuden kiinteistö- ja tuotantohuoltoon sekä kokonaisvaltaisiin
projekteihin erikoistunut yritys.

YHDESSÄ TARJOAMME
kokonaisvaltaista palvelua aina suun-

TILAA
MAKSUTON
MITTAKÄYNTI

nittelusta asennukseen ja laitteiden
huoltoon ja tarkastuksiin asti. Oman
valmistuksen ja maahantuonnin
kautta voimme tarjota laadukkaita
tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
Erikoisosaamiseemme kuuluu tuotteiden automatisointi ja sähköistys
sekä vaativienkin kohteiden kokonaisvaltaiset toimitukset.
TARJOAMME RATKAISUT
AVAIMET KÄTEEN -PERIAATTEELLA!

VAHVUUTENAMME
n ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö
n asiakaslähtöisyys n raportointi
n laaja palvelukonsepti n tavoitettavuus

TURVAA TOIMINTASI HUOLTOSOPIMUKSELLA
Turvallisen käytön varmistamiseksi laitteet on sekä
tarkastettava että huollettava
säännöllisesti. Tarkastukset ja
huollot ovat erityisen tärkeitä
teollisuus- ja liikekiinteistöjen
vaativissa olosuhteissa, joissa
käyttöhäiriöt vaarantavat
paitsi turvallisuuden myös
aiheuttavat tarpeettomia
kustannuksia.

Yhteenveto määräaikaistarkastuksista ja huolloista
TARKASTUSKOHDE

TARKASTUS- TAI HUOLTOLAJI

TARKASTUSVÄLI

konekäyttöiset nosto-ovet

1. määräaikaistarkastus

vuoden kuluessa käyttöönotosta

konekäyttöiset nosto-ovet
alle 5 m ja 400 kg

määräaikaistarkastus

5 vuoden välein

konekäyttöiset nosto-ovet
yli 4-5 m ja 400 kg

määräaikaistarkastus

3 vuoden välein

nosto-ovet (käsi- ja konekäyttöiset)

huolto

1-2 kertaa vuodessa (suositus)

palo-ovet

palo-ovien toiminta ja kunto

jatkuva

aidat, portit

aitojen ja porttien toiminta ja kunto

jatkuva

S E S A M

A U K E N E !

HU
SOPI OLTOMUK
SEM
KATT
AA M ME
YÖS
VARA
OSAT
!

VALIKOIMAMME
NOSTO-OVET Valikoimastamme löytyy nosto-ovia sekä autotalleihin että teollisuuden
tarpeisiin. Laaja valikoimamme kattaa käsi- ja konekäyttöiset nosto-ovet erilaisilla pintaprofiileilla ja väreillä. Kaikki ovemme ovat lämpöeristettyjä.

DT TECNO -PORTIT Valmistutamme omien suunnitelmien mukaan liuku-, kääntöja käyntiportteja. Materiaalina on alumiini, joka vakiotoimituksena on käsittelemätöntä.
Portit on mahdollista maalata haluttuun RAL-sävyyn.
DT TITAN -AITAJÄRJESTELMÄT Suosituin aitamallimme on perinteinen alumiiTUOTEMERKIT

DT Tecno

liukuportit, liikekeskuksien
liukuovet, puomit, nosto-ovi
-koneistot

DT Titan

aitajärjestelmät

kinema

Nosto-ovet, pikarullaovet,
palo-ovet
liukuportit
pikarullaovet, palo-ovet
Taiteovet
puomit,
nosto-ovi -koneistot
palo-ovet

ni- tai teräslangasta kudottu aitaverkko. Pylväät ovat alumiinia ja kaikki kiinnikkeet ja helat
ruostumattomia. Vaativampiin olosuhteisiin suosittelemme teräselementtiaitaa. Aitaelementit ja pylväät ovat kuumasinkittyä terästä joka maalataan haluttuun RAL-sävyyn.

OVIKONEISTOT ja OHJAUSJÄRJESTELMÄT Monipuolisilla ohjausmahdollisuuksilla saatavat DT Total -ovikoneistot soveltuvat kaikille eri ovi- ja porttityypeille. Myös
aiemmin asennettu käsikäyttöinen ovi on mahdollista sähköistää jälkikäteen. Valikoimissamme on erilaisia sähköisiä ohjausjärjestelmiä kauko-ohjaimista liiketunnistimiin.
KANGASNOSTO-OVET Moduulirakenteiset kangasnosto-ovet esim. lämpövoimalaitoksille, sahoille, satamaterminaaleihin ja varastoihin, joissa tarvitaan leveitä oviaukkoja.

TAITTO-OVET Valmistetaan mittatilaustyönä haluttuun käyttötarkoitukseen ja voi olla
jopa 16-lehtinen ja 6 metriä korkea. Tukevan rakenteensa ansiosta ovi on kulutuksenkestävä ja sopii siksi kohteisiin, joissa on paljon raskasta liikennettä. Oveen on mahdollista
liittää automaattinen kulunvalvonta ja erilaisia ohjaustapoja.
PIKARULLA-OVET Nopeatoiminen ilmatiiviiksi kyllästetty pikarullaovi minimoi
ilmavirtauksia tilojen välillä vilkkaasti liikennöitävissä kohteissa. Ovilevyä saa umpinaisen
levyn lisäksi kirkkaalla PVC-ikkunalla tai vahvikeraidoin läpinäkyvässä PVC:ssä. Mahdollisia
ohjaustoimintoja vakiopainikkeen lisäksi tutka, ajoneuvoilmaisin, vetokytkin sekä erilaiset
impulssit.

KUORMALAITTEET Kuormaussillat korkeuserojen tasaamiseen. Kuormaustiivisteet
auton ja kuormaustilan välisten sivu- ja ylätilojen tiivistämiseen. Kuormaustilat lastaukseen suojatussa ja vedottomassa tilassa. Nosto- ja siltapöydät sekä konttikuormaussillat
lastaamiseen.
MURTO-SUOJAT soveltuvat kauppakeskusten myymälöiden oviksi, kulun-ohjaukseen, kylmien parkkihallien oviksi, ikkunoiden murtosuojaukseen sekä liikkeiden, lastauslaiturien, jätekatosten, autokatosten ja tiskien sulkemiseen. Myös erilaisiin erikoissovelluksiin esim. kaapistojen ja kuormalavahyllyjen sulkemiseen että automaatti-varastojen
oviksi ja suojaseiniksi.

PALO-OVET Monipuolisesta tuotevalikoimasta löytyy paloliukuovien lisäksi rullautuvat
palo-ovet sekä palonosto-ovet monipuolisilla kiskostovaihtoehdoilla.

Ohjaava lainsäädäntö:
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 663/1996,
sähköturvallisuuslaki
(410/96) sekä sähköturvallisuusasetus (498/96).
Käyttöönottotarkastuksesta ja määräaikaistarkastuksesta laaditaan aina
tarkastuspöytäkirja, joka
toimitetaan kiinteistön
haltijan käyttöön, myös
vastuullinen huolto yritys
laati aina huoltoraportin
tarkastamastaan kohteesta.

HUOLLAMME AMMATTITAIDOLLA myös
erilaiset käsi- ja sähkökäyttöiset nosto-ovet.
Huoltosopimuksella varmistat oven moitteettoman toiminnan ja turvallisen käytön.
Nosto-ovi huollossa tarkastetaan energiataloudelliset ja toimivuuden kannalta tärkeät kohdat huolellisesti huolto-ohjelman mukaisesti.
Huollamme ammattitaidolla kaikki teollisuuden
oviratkaisut, eli nosto-ovet, taitto-ovet, rullaovet,
palo-ovet ja kuormausjärjestelmät. Säännöllinen
määräaikaishuolto pidentää tuotteen käyttöikää
ja lisää turvallisuutta merkittävästi.

Puolueettoman
tarkastuslaitoksen
MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET
edullisesti
kauttamme!

KYSY
TARJOUS!

Meiltä saat myös kattavat LISÄVARUSTEET ja
-TARVIKKEET ASENNETTUNA!
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ASIAKASREFERENSSEJÄ:

Patria Land Service Oy, Sastamala.

K-Rauta, Pori.

Valmet Service Oy, Pori.

Porin seurakuntayhtymä.

Vammaksentie 1 • 38210 Sastamala
• Ari Kiviniemi puh. 0400 123 500
• Sähköposti: info@satagroup.fi
• www.satagroup.fi
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Porin kaupunginsairaala.

Savipajakatu 5 • 28610 Pori
• Teppo Tamminen puh. 044 373 7002
• Sähköposti: teppo.tamminen@doorteam.fi
• www.doorteam.fi

A U K E N E !

