IKKUNA- & OVI-

REMONTILLA

tyyliä ja energiatehokkuutta taloyhtiöille

”Valtakunnan vaivattomin
ovi- ja ikkunaremontti –
palveluasenteella ja maankuululla Kaski-laadulla.”
M ATTI K AS K I , TO IMI TUSJOH TAJA

Viihtyisyyttä &
energiatehokkuutta
Taloonne ja tarpeisiinne sopivat
laadukkaat Kaski-tuotteet sekä tinkimättömän tarkka asennustyö – niistä on
Kaski ovi- ja ikkunaremontti tehty.
Kaski tuo taloonne ja yhtiöönne lisää tyyliä, asumisen
viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta. Kaikki kerralla kuntoon
yhdeltä toimittajalta – niin asukkaan, yhtiön kuin isännöitsijän
kannalta helposti ja luotettavasti. 40 vuoden kokemuksen ja
osaamisen huomaatte ammattitaidolla tehdyissä Kaskituotteissa ja avaimet käteen -remonttipalvelussamme.

OVI- JA IKKUNAREMONTTI KASKEN TAPAAN
SUUNNITTELU JA NEUVONTA
Kuuntelemme toiveet ja tarpeet ja autamme
valitsemaan juuri oikeat ikkunat ja ovet.
YKSILÖLLISET RATKAISUT
Kaski tarjoaa yksilölliset tuotteet ja ratkaisut
myös taloyhtiöiden asukkaille. Parvekeovenlasin
koko, auringonsuojalasi, kukkalauta… valitse
makusi mukaan!
TIEDOTTAMINEN
Ajantasaisen tiedon saanti on tärkeä osa
onnistunutta remonttia. Tiedotamme aktiivisesti
taloyhtiön asukkaille projektin etenemisestä –
mitä tehdään ja missä aikataulussa.
ASENNUS JA TYÖTURVALLISUUS
Ammattitaitoiset asentajamme tekevät takuujälkeä asukkaita kunnioittaen, paikat suojaten
ja siististi. Huolehdimme aina asentajiemme
työturvallisuudesta!

TAVOITTEENA AINA TYYTYVÄINEN ASIAKAS

Kaski ovi- ja ikkunaremontti taloyhtiöille on vaivaton ja
miellyttävä kokemus. Suunnittelu, asennus, työturvallisuus,
projektinjohto, tiedottaminen – kaikki parasta Kaski-laatua.
Lopputuloksena on huoleton asuminen ja tyytyväinen asiakas.
Me asennamme laadukkaat ja elämää kestävät tuotteet.

POISKULJETUS JA KIERRÄTYS
Vanhat ikkunat ja ovet sekä purkujäte eivät jää
asiakkaamme harmiksi. Kuljetamme ne pois ja
vastaamme kierrätyksestä. Kaski on parasta
talolle ja ympäristölle.
HYVÄKSYNTÄ
Työ tarkistetaan ja valmiista kohteesta tehdään
asennuspöytäkirja. Huolehdimme vuositarkastuksesta ja takuutöistä.
KASKI-TAKUU
Minkä teemme ja asennamme, se toimii ja kestää. Myönnämme oville markkinoiden pisimmän
suoranapysymistakuun 15 vuotta ja ikkunoille 25
vuoden lahoamattomuustakuun!

Kaski pitää melut pihalla,
kylmän ulkona ja lämmön sisällä
Haluatteko säilyttää talonne ilmeen vai
modernisoida sitä? Kaski-ovilla ja -ikkunoilla se onnistuu – kaikissa väreissä ja
haluamallanne tyylillä. Helppotoimiset
ja tiiviit Kaski-tuotteet merkitsevät lisää
viihtyisyyttä ja mukavuutta, vähemmän
energiankulutusta.
VIISI VERRATONTA SYYTÄ VALITA KASKI:
LUOTETTAVA. Kaski on luotettava ja vakavarainen yritys, joka toimii
neljän vuosikymmenen kokemuksella ja näkemyksellä.
SUOMALAINEN. Kaski-tuotteet on suunniteltu vaativiin suomalaisiin
olosuhteisiin ja suomalaiseen makuun. Eipä ihme, että rakentajat ja
remontoijat ovat tehneet Kaski-ovista selkeän markkinajohtajan.

Kaski ikkuna- ja
ovisaneerauksessa
huolehditaan työnsuunnittelusta
ennakkoon, valvonnasta, työntekijöiden ja asukkaiden
turvallisuudesta.

KORKEALAATUINEN. Kaski-tuotteiden laadusta ja kestävyydestä
kertovat myöntämämme takuut: 15 vuoden suoranapysymistakuu
oville ja 25 vuoden lahoamattomuustakuu ikkunoille.
MONIPUOLINEN. Laajasta valikoimasta löydät ovet ja ikkunat taloyhtiönne tarpeisiin – valitkaa oma värinne ja tyylinne.
PALVELEVA. Kasken ammattilaiset palveluksessanne suunnittelusta lopputarkastukseen. Koe Kaski-remontin helppous
ja vaivattomuus.

Olemme mukana tilaajavastuu.fi -palvelussa.

Kaski Luotto-ikkunat.
Parasta energiatehokkuutta.
Kaski MSEA Luotto
S I S Ä Ä N A UK E AVA IK K UN A

Ikkuna, joka sopii kohteeseen kuin kohteeseen. Monikäyttöinen,
edistyksellisen tiivis ja energiatehokas valinta.
U-ARVO

1,0

Thermo-ikkunoilla
parasta
energiatehokkuutta

Lämmöneristyskyky U = 1,0
Äänieristyskyky 38 dB

Ulkopuite ympäriinsä polttomaalattua alumiinia.
Huoltovapaa ja säänkestävä.

Kaski MSEA Luotto Thermo
H U U R T U M AT O N S I S Ä Ä N A U K E AVA
M ATA L A E NE R G I A IK K UN A

Loistava energiatehokkuus ja lämmöneristyskyky – huurtumisen esto vakiona. Sopii erinomaisesti matalaenergiataloon.
Selektiivilasi pitää kesällä auringonpaahteen
ulkona ja estää talvella
lämmönkarkaamista.

Karmi ja sisäpuite oksatonta
liimapuuta. Ei oksakellastumia.
Vahvarakenteinen karmi
sormiliitoksilla.

Kaski MEKA Luotto
KIINTEÄ IKKUNA

Kiinteä puualumiini-ikkuna on energiatehokas valinta suuriin
ikkunapintoihin. Sopii ikkunaksi, jota ei ole tarvetta aukaista.
U-ARVO

1,0

U-ARVO

0,82

Lämmöneristyskyky U = 0,82
Äänieristyskyky 38 dB

Kaski MEKA Luotto Thermo
HUUR T UM AT ON K IIN T E Ä M ATA L A E NE R GI A IK K UN A

Matalaenergiatalon vaatimukset täyttävä kiinteä ikkuna. Huurtumaton ja loistavasti lämpöä
eristävä valinta myös suureksi, lattiasta kattoon ulottuvaksi ikkunaksi.
U-ARVO

0,8

Lämmöneristyskyky U = 0,8
Äänieristyskyky 27 dB

Lämmöneristyskyky U = 1,0
Äänieristyskyky 27 dB

Vain kaksi pesupintaa.
Helpompi puhtaanapito.

Selektiivi lämpölasielementti. Hyvä
lämmöneristävyys.
Vahvarakenteinen karmi
sormiliitoksilla

Myönnämme Kaski-ikkunoille
peräti 25 vuoden
lahoamattomuustakuun.

Valitse mieleisesi
ominaisuudet ja lisävarusteet.
VALITSE LASIT

Ikkunapuitteessa on kaksinkertainen eristyslasielementti,
selektiivilasit, TGI-välilista (RAL 7035) ja argon-kaasu.
Lasivahvuudet ja -rakenteet mitoitetaan ikkunan koon ja
olosuhteiden mukaan.

ERIKOISLASIT TARPEESI MUKAAN
HUURTUMATON LASI
Huurtumaton lasi on vakiona Luotto Thermoikkunassa.

ERIKOISLASIT

TURVALASI
Turvalasitus vaaditaan yksityisasunnoissa
ikkunoihin, joiden alareuna lattiasta on alle 70 cm.
Asunon turvalasiksi hyväksytään 6 mm float-lasi.
Julkisiin tiloihin tulee valita karkaistu lasi.

Valitse lasi tarpeesi mukaan. Voit vaikuttaa ulkonäön lisäksi
esimerkiksi turvallisuuteen tai lämpösäteilyn määrään.
RISTIKKOVAIHTOEHTOJA

Ikkunoihin asennettavilla irrotettavilla ristikoilla saa helposti
muutettua talon ulkonäköä sekä ilmettä.

AURINKOSUOJA
Auringonsuojalasilla vähennetään tehokkaasti
kodin sisätilojen lämpökuormaa.

NÄKÖSUOJA
Näkösuojaa saat valitsemalla kirkkaan vakiolasin
tilalle stippolyte- tai satiinilasin.

VENTTIILIT HALLITTUUN ILMANVAIHTOON

TUULETUSIKKUNAT JA -LUUKUT

Saneerauskohteissa, joissa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, tuloilmaventtiili on erinomainen ratkaisu hallittuun
ilmanvaihtoon. Tuloilmaventtiili toimii talvella lämmöntalteenottolaitteiden tavoin, jolloin kylmä korvausilma lämpenee
ulko- ja sisäpuitteen välissä. Kesällä venttiilin kautta saadaan
raikasta ja viileää ulkoilmaa.

Ikkuna voidaan varustaa tuuletusikkunalla tai
-luukulla. Avaaminen tai sulkeminen käy helposti
yhdellä painikkeella. Tuuletusikkunaan ja -luukkuun
sisältyy aina painike, vakiona valkoinen tai vaihtoehtoisesti kromi. Saunan painike on aina puinen.

Saneerauskohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto,
on tilattavissa raitisilmaventtiilit. Raitisilmaventtiilit voidaan
varustaa äänenvaimennuksella ja allergiasuodattimella.
SÄLEKAIHTIMET

Avattaviin ikkunoihin on tilattavissa integroidut sälekaihtimet,
jotka asennetaan valmiiksi tehtaalla. Integroidun kaihtimen säleet
ovat helposti käännettävissä ja nostettavissa yhdestä nupista.

VA L KOINEN
VA K IOPA INIK E

KROMI
PAINIKE

SAUNAN
PAINIKE

Kiinteisiin ikkunoihin on tilattavissa sälekaihtimet, jotka on
helppo itse asentaa paikoilleen.
HYÖNTEISPUITTEET

Tuuletusikkunaan on saatavilla irrotettava hyönteispuite.

INTEGROIDUT KAIHTIMET

KIINTEÄN IKKUNAN KAIHDIN

HYÖNTEISPUITE

Kaski ulko- ja parvekeovirakenne
UUSI Markkinoiden tukevin saranan kiinnityskohta (34 mm). Tukeva karmi (53 mm)
helpottaa asennusta ja on kestävä.

Kaksinkertainen tiivistys
- parempi tiiviys.

Kertopuulla vahvistettu runko.
Markkinoiden pisin suoranapysymistakuu 15 vuotta.

Murtosuojatut saranat 4kpl *

3-kertainen
tuplaselektiivilasi
TGI-välilistalla.
Ovilehdessä kolminkertainen pintakäsittely,
markkinoiden ainoana.

UUSI Erikoisleveällä tiivisteellä parempi eristävyys,
myös kynnyksessä.

Kulutusta kestävä kynnys (25 mm), materiaalina
öljytty koivu. Kynnyksen etureuna ja kulutuslista
kestävää alumiinia.

* Alle 2050mm korkeissa ovissa 3 kpl ja alle 1890mm korkeissa ovissa 2 kpl

Thermo- ja 1.0-rakenne

Valitse sopiva lukitus

Thermo-ovessa ovilevyn paksuus 86 mm joka on noin
30 % paksumpi kuin vakio-ovi. Thermo-rakenteella saavutetaan jopa 0,6:n u-arvo. Perus ulko-oven u-arvo 1,0.

HELAPAKETTI 2
YLEISIN RIVITALON PÄÄOVEN LUKITUS,
AVAINPESÄ ABLOY SENTO JA
PAINIKE HOPPE AMSTERDAM

HELAPAKETTI 66
YLEISIN LUKITUS KERROSTALON
PARVEKEOVISSA. SISÄLTÄÄ PAINIKE-

OVILEHTI

62 mm

OVILEHTI

86 mm

TOIMISEN OVIJARRUN.

SISÄLLE

ULOS

Erikoisovet
ULKO-OVI
U-ARVO: 1,0

THERMO-OVI
U-ARVO: 0,6–0,75

Kaski ulko- ja parvekeovet saatavissa myös
palo- ja äänieristysovina. Katso lisää kaski.fi

Parveke- ja terassiovet

SAATAVAVILLA MYÖS
ENERGIATEHOKKAALLA
THERMO-RAKENTEELLA

Ulkoa yhtenäiset, sisältä persoonalliset
POAL ALUMIINIVERHOTTU OVI

RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA
OHJEET G1 / Ovet- ja kulkuaukot

- POAL-ovi saatavissa helposti kaksivärisenä. Valitse haluamasi sisä- ja
ulkopuolen väri
- Ulkopuolella sään kestävä alumiini
verhous
- POAL-oven lasin saat haluamasi
korkuisena, aina kokolasiseen saakka
- Lisävarustele makusi mukaan:
auringonsuojalasi, kaihtimet jne.

Huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja
muihin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tulee olla vähintään 800 mm.
LÄHDE: YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Kaski Thermo ovissa vapaa kulkuaukko
mitoitus toteutuu jos oven leveys (karmin
ulkoreunoista) on 980 mm.
1,0 ulko-ovilla vapaa kulkuaukko mitoitus
toteutuu jos oven leveys (karmin ulkoreunoista) on 960 mm.
Murtosuojatut saranat, 4 kpl

Kulutusta kestävä kynnys

Kaunis ja kestävä ulko-ovi

SUOMALAISTA
PUUSEPÄNTYÖTÄ
KOMEIMMILLAAN!

Valitse omasi yli sadan oven valikoimastamme
SAATAVISSA HALUAMASI VÄRISENÄ

UOL1

UOL8

UOL12

UOL20

FE-15

VALKOINEN

VAALEANHARMAA RR21

TUMMANHARMAA RR23

TUMMANRUSKEA RR32

KESKIRUSKEA TTM540X

Tutustu kaski.fi
Soita 0207 9247 80 tai ota yhteyttä taloyhtiot@kaski.fi

Käsistään taitavan nuoren
perheenisän Eero Kasken taloprojekti lähestyi maalia, mutta
ulko-ovi jäi suljettaessa ”tärisemmään varttitunniksi paikoilleen.”
Eihän sellaista ovea voinut tekijämies kelpuuttaa muuten
priimaan taloon.

Niinpä puun kanssa sinunkaupat tehnyt Eero valmisti itse jämerän
ja tyylikkään oven taloonsa. Syntyi Kaskipuu, joka on vuodesta 1978
kasvanut yhden käsiparin yrityksestä yli 200 ammattilaisen
kansainväliseksi konserniksi.
Toisen polven perheyritys Kaskipuu tarjoaa markkinoiden suosituimmat ulko-ovet sekä ikkunat – kaikki valtakunnan kuulua ja asiakkaiden arvostamaa Kaski-laatua. Valmistettu asiantuntemuksella
valikoiduista materiaaleista.

Aika muuttuu, perusteet pysyvät:
aina rehtiä palvelua ja parasta
Kaski-laatua remontoijille ja
rakentajille.
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