Kohteeseen
sopivat ovet
FINDOOR on perheyritys ja Suomen suurin
taitto-ovien valmistaja. Toimitamme
vuosittain noin 3 000 ovea maatalousrakennuksiin, paloasemille, huoltohalleihin,
pesukaduille ja muihin vaativiin erikoiskohteisiin
Taitto-ovemme syntyivät aitoon tarpeeseen yli 30 vuotta sitten, kun Jaaran yrittäjäveljekset etsivät toimivaa oviratkaisua
omaan halliinsa. Sopivaa ovea ei markkinoilta
löytynyt, joten he päättivät tehdä sellaisen
itse.
Valmistamme taitto-ovet edelleen samalla
periaatteella Iin-tehtaallamme. Räätälöimme
jokaisen oven toiveittesi mukaan kohteeseen sopivaksi. Tuotteillemme on myönnetty
Avainlippu-tunnus.

Katso esittelyvideomme!

Laadukkaat teräskatot ja -julkisivut

www.metehe.fi

Mottomme on tehdä hommat niin, että voit luottaa meihin ja tuotteisiimme.

Räätälöidyt taitto-ovet
Valmistamme taitto-ovet asiakkaan
vaatimusten mukaan juuri oikean
kokoisiksi ja näköisiksi. Voimme
asentaa oviin ikkunoita ja käyntioven
sekä valmistaa ne täyslasitettuina tai
EI30-paloluokitettuina.

Taitto-ovet ovat kestäviä ja kevyitä,
joten isotkin ovet toimivat käsikäyttöisinä ilman suuria ponnisteluja.
Voimme varustella ovet myös ovikoneistolla ja langattomalla kauko-ohjauksella.

Kokeneet myyjämme auttavat
mielellään oven suunnittelussa.
Tavoitteemme on että saat oven
kymmeniksi vuosiksi.

Huoleton valinta
Laadukkaiden materiaalien ja yksinkertaisen
rakenteensa ansiosta taitto-ovet kestävät
säätä ja kovaa käyttöä. Lämpö ei pääse harakoille, sillä ovien tiivistepinnat sulkevat
kosteuden ja ulkoilman ulkopuolelle. Ovissa on
vain vähän liikkuvia osia, joten ovet ovat varmatoimisia. Solmimalla huoltosopimuksen voit
jättää huollot kokonaan meidän huoleksemme.

Voit asentaa oven itse
tai antaa sen meidän
tehtäväksemme.
Tuotteen takuu on molemmissa
tapauksissa kaksi vuotta.

Mitä mieltä asiakkaamme
ovat meistä ja tuotteistamme?
Katso Youtubesta!

Valikoimastamme löytyvät myös
karmiovet, liukuovet ja palo-ovet.

Kotimaiset teollisuusovi- ja porttiautomatiikat,
puomit sekä huolto, jo vuodesta 1953.
Kysy lisää myynniltämme 0207 106 600 tai info@ovitor.fi
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MYYNTI
PAULA OLLILA
0400 384 939
findoor@findoor.fi

SAKARI TURTINEN | Pohjois-Suomi
myyntijohtaja, 040 196 4600
sakari.turtinen@findoor.fi

ANTTI KAARIVAARA | Keski-Suomi
040 124 6200
antti.kaarivaara@findoor.fi

JOONAS HEKKALA | Etelä-Suomi
040 128 5056
joonas.hekkala@findoor.fi

Löydät meidät myös Facebookista

• www.jssuomi.fi

TAUNO JAARA
toimitusjohtaja, 0400 224 857
tauno.jaara@findoor.fi

Alumiiniovet ja
-ikkunat
Lasiseinät

08 776 960 | www.steelprisma.com

www.kasvupolut.fi

Lasipalo-ovet

Savunpoistoluukut

