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Kotimaiset ovet ja Ikkunat
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rakentajan

valinta
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Hyvää syytä valita 
 Karelia-ikkunat

  1.  Ammattitaitoinen mittaus ja suunnittelu

  2. Erinomaiset energiatehokkuusarvot

  3. Täsmälliset toimitukset

  4. Asiakasystävällinen asennus

  5. Helppohoitoiset, helposti pestävät ikkunat ja ovet

  6. Kotimaista, Pohjois-Karjalaista työtä, laatutakuu

  7. Suomen edistyksellisin ikkunavalmistuslinja

  8. Ammattitaitoinen, luotettava ja kotimainen asennuspalvelu

  9. Erinomainen asiakastyytyväisyys

10. Joustava ja edullinen rahoitus



Karelia-Ikkuna tarjoaa 

ilmaisen ikkunoiden ja ovien

mittauksen sekä 

suunnittelupalvelun.

”

Aikaan ja elämään
ENERGIAA SÄÄSTÄVÄN 
KARELIA-IKKUNAN EDUT
• Energiaikkunat säästävät lämmityskuluissa vuodesta toiseen

• Ei enää ikävää vedontunnetta kovillakaan talvipakkasilla

• Ei kylmänhohkaa, huurtumista tai hankalasti pestäviä pintoja

• Karelia-ikkuna on turvallinen, kestävä ja pitkäikäinen

• Eristävä energiaikkuna viilentää asuntoa kesähelteellä

• Vähentää haitallista UV-säteilyä ja auringonpaahdetta

Karelia-Ikkuna on talosi lämmin, 

pitkäikäinen ja energiatehokas kumppani. 

Jokainen ikkuna valmistetaan juuri sinun 

tarpeita varten, parhaista raaka-aineista. 

Lämpimät Karelia-Ikkunat säästävät 

energiaa ja lisäävät asumisviihtyvyyttä.



Saatavana
myös pyöreät- ja 
kaari-ikkunat.

130 mm
170 mm
210 mm

Vakio
karmi-

syvyydet

Kotimaista laatua johon jokaisella on varaa.

Laadukas energiaikkuna, joka kestää
Energiaa säästävän Karelia-ikkunan edut:

Ikkunoiden lasiosan lämmönläpäisyarvon kehitys

2-lasinen
2,7 W/m²K

3-lasinen
1,7 W/m²K

3-lasinen
selektiivi

1,4 W/m²K

3-lasinen
pehmytsel.
0,82 W/m²K
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U-arvo (W/m²K)
U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. 
Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on. Energian

hinnan arvioidaan nousevan tulevaisuudessa.
Meiltä kaikki ikkunamallit. Saatavana
myös pyöreät- ja kaari-ikkunat.

• Energiaikkunat säästävät lämmityskuluissa vuodesta toiseen 
• Ei enää ikävää vedontunnetta kovillakaan talvipakkasilla
• Ei kylmänhohkaa, huurtumista tai hankalasti pestäviä pintoja
• Karelia-ikkuna on turvallinen, kestävä ja pitkäikäinen
• Eristävä energiaikkuna viilentää asuntoa kesähelteellä
• Vähentää haitallista UV-säteilyä ja auringonpaahdetta 

• Suomalaista huippulaatua aina edullisesti

• Karelia-Ikkuna tarjoaa ilmaisen ikkunoiden ja ovien
mittauksen sekä suunnittelupalvelun

• Parhaat ratkaisut uuteen taloon

• Kaikki ikkuna- ja oviremontit ammattitaidolla

Tee lasekelma tai pyydä myyjältä apua laskelman laatimiseksi.
Yllätyt, kuinka paljon vanhat ikkunat tuhlaavat energiaa.

Kotimaista laatua.

IKKUNOIDEN LASIOSAN 
LÄMMÖNLÄPÄISYARVON 
KEHITYS

U-arvo (W/m²K)

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin 
kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee 
lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä 
parempi lämmöneristys ikkunassa on. 
Energian hinnan arvioidaan nousevan 
tulevaisuudessa.

Tee lasekelma tai pyydä myyjältä apua 
laskelman laatimiseksi. Yllätyt, kuinka 
paljon vanhat ikkunat tuhlaavat energiaa.

Pyydä ilmainen arviointi
Puh. (013) 120 266 tai karelia@kareliaikkuna.fi

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muutoksiin. VTT on tehnyt laskelmat ikkunoidemme U-arvoista (Tutkimusseloste nro VTT-S00897-14, 13.2.2014). Laskettu voimassa olevalla vuoden 2014 laskentakaavalla.

MSE-AL
• 2K Sel/Argon
• Ulkolasi 4 mm
• Ikkunan u-arvo ~ 1.0
• Energialuokka A

MS3E-AL
• 3K 2Sel/Argon
• Ulkolasi 4 mm
• Ikkunan u-arvo ~ 0.73
• Energialuokka A++

MEK-AL
• 3K 2Sel/Argon
• Ikkunan u-arvo ~ 0.71
• Energialuokka A++



Kotimaista laatua johon jokaisella on varaa.

Pyydä ilmainen arviointi
Puh. (013) 120 266 tai karelia@kareliaikkuna.fi

Valikoimastamme löytyy laaja valikoima erimallisia ikkunoita ja ovia Suomen vaativiin olosuhteisiin.

Ovien sisä- ja ulkopintojen sekä 
ikkunoiden alumiiniosien vakiovärit

Valkoinen Tumma ruskea
RR32

Tumma harmaa
RAL7024

Vaalea harmaa
RAL7040

Ikkunan puuosien vakiovärit
Pähkinä 
TM1806

Teak 
TM1804

Tammi 
TM1802

Mänty 
lakattu

Valkoinen 
NCS 0502YTM1806

Lisävarusteilla Lisää asumismukavuutta
Lisävarusteilla lisäät ikkunasi käyttömukavuutta - kaikki valmiiksi tehdasasennettuna.

Valitse ikkunatyyppi ja sopiva lasirakenne - me valmistamme ikkunat sen mukaan! Sinulle sopivimman mallin löydät 

myyjäsi avulla. Tarvittaessa saat lisää mukavuutta ja turvallisuutta auringonsuoja-, äänieriste- ja turvalaseilla.

Ristikot
Ristikoilla saadaan lisäilmettä ikkunoihin. 
Karmiin kiinnitetyt irtoristikot, lev. 24 mm, 

helpompi ulkolasin pesu. Kiinteiden ristikoiden 
leveydet: 22 mm, 32 mm, 62 mm, 92 mm.

Korvausilmaventtiilit
Korvausilmaventtiilit ovat tarpeen silloin, 
kun käytössä on koneellinen poistoilma, 

mutta ei riittävästi korvausilmaa.

Hyttyspuitteet
Tuuletusikkunat on mahdollista 

varustaa kätevillä hyönteispuitteilla. 
Alumiinirunkoiset hyönteispuitteet on 

helppo irroittaa talven ajaksi.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muutoksiin. VTT on tehnyt laskelmat ikkunoidemme U-arvoista (Tutkimusseloste nro VTT-S00897-14, 13.2.2014). Laskettu voimassa olevalla vuoden 2014 laskentakaavalla.

Sälekaihtimet
Sälekaihtimet voi hankkia valmiiksi 

asennettuna.* Valitse tilauksessa 
perinteinen tai integroitu säädin sekä 

kaihtimen väri.

Aukipitolaitteet
Aukipitolaitteen avulla sekä sisä- että ulkopuite 

avautuvat yhtäaikaikaa. Aukipitolaite myös estää 
ikkunaa liikkumasta tuulenpaineen vaikutuksesta. 

Lisäksi rajoitin lisää lapsiturvallisuutta.

Painikkeet
Karelia-Ikkunoissa on tyylikkäät painikkeet, joko 

valkoisena tai krominvärisenä.
*Painikkeet ja sälekaihtimien säätimet tulevat 

ikkunan mukana pakattuna.



Meillä on Suomen
tyytyväisimmät 
asiakkaat.

Luotettava kumppani
 luo turvaa elämään.



Meillä on Suomen
tyytyväisimmät 
asiakkaat.

Karelia ovet
– enemmän kuin sisäänkäynti.

Ulko-ovemme 
ovat laadukkaita, 
tuplatiivisteisiä ja 

enegiatehokkaita ovia. 

• Suoranapysymistakuu 12 vuotta

• Karmit ovat jämäkkää liimapuuta

• Lämpölasielementit 3-kerroksisia

• Lukkorunko on helppokäyttöinen

• Ovet ovat tuplatiivisteisiä

• Abloy Sento® -avainpesät

• Myös mittatilausovet

• Energiatehokkaat parvekeovet

EDULLISET OVET LAADUSTA TINKIMÄTTÄ

Karelia tarjoaa täydelliset oviratkaisut niin taloyhtiöiden kuin 

yksityisasiakkaiden tarpeisiin. Ovimallistosta löytyy perinteisten 

suosikkien lisäksi modernimpaan makuun suunnatut mallit. 

Ovet valmistetaan kotimaisista materiaaleista vankalla 

ammattitaidolla. Valmistusprosessissa on panostettu erityisesti 

korkeaan laatuun sekä ympäristöön.

Ulko-ovemme 
ovat laadukkaita, 
tuplatiivisteisiä ja 

enegiatehokkaita ovia. 

Karelia toimittaa ovet 

aina ammattilaisten 

asentamana, jotta sinä 

voit keskittyä elämään.

”



Värit ovat viitteellisiä ja voivat poiketa lopullisesta.

Lukkorunkomme ovat  helppokäyttöisiä joihin sopivat 
turvalliset Abloy Sento® -avainpesät

Ovien tilaaminen on helppoa ja nopeaa.

     Valitse helat ja oven väri3.

     Valitse oven tyyppi
Thermo-ovi
Thermo-ovi on ylivoimaisesti lämpimin ulko-ovi, jonka Thermo-rakenne 
parantaa lämmöneristystä ratkaisevasti. Voit valita mallistostamme minkä 
tahansa hdf-levypintaisen ulko-oven Thermo-rakenteella. Oven ulkonäkö ei 
muutu, mutta lämpöarvot muuttuvat. Thermo-rakenteella saavutetaan jopa 
0,6:n U-arvo. Thermo-ovirakenne on saatavissa myös alumiiniverhottuun 
POAL parveke- ja terassinoveen.

1,0 Ovi
1,0-ovi on rakenteeltaan ohuempi kuin Thermo-ovi, mutta täyttää uudet oville 
asetetut U-arvovaatimukset.

2.

     Valitse oven rakenne
Vakiorakenne
Kaikkien ulko-ovimalliemme perusrakenne.

Matalaenergiarakenne
Vankempi versio vakiorakenteestamme saatavilla kaikilla malleilla.

Passivirakenne
Passiivirakenne, vankka ja huippueristävä rakenne saatavilla kaikille malleille.

Kerrostaso-ovet
Kerrostaloihin tarkoitetuissa ovissa on erittäin tärkeää tuntea ja täyttää 
kaikki rakentamiseen liittyvät määräykset. Kerrostaso-ovien lisävarusteita: 
Kirjeluukku, ovisilmä, ovikello, varmuusketjut yms.

1.

Thermo
Ovi

1.0 
Ovi

Alumiini
parvekeovi
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Ovien tilaaminen on helppoa ja nopeaa.
     Valitse oven malli
Ovimallistosta löytyy perinteisten suosikkien lisäksi modernimpaan makuun suunnatut mallit.

4.

     Valitse parveke-, sisäovien ja varaston malli
Karelia toimittaa yksi- että kaksilehtisiä alumiinipintaisia parvekeovia.

5.

Kerrostalot
Karelia on jo vuosia toimittanut ammattitaidolla ovia suurtalokohtei-
siin. Näissä kohteissa ovien toiminnallisten ja ulkonäöllisten seikkojen 
ohella on erittäin tärkeää tuntea ja täyttää kaikki rakentamiseen liitty-
vät määräykset. Mallistosta löytyy kilpailukykyiset tuotteet nykyaikai-
seen rakentamiseen. kerrostaso-oven paloluokitus on EI30 ja äänene-
ristävyys Rw 42dB umpinaisella sekä 37dB lasiaukollisella. Ovea saa 
niin maalattuna tai viilupinnoitettuna ja myös lasiaukollisena.

Alumiinipintaiset parvekeovet
Karelia toimittaa yksi- että kaksilehtisiä alumiinipintaisia parvekeovia, ny-
kyaikaisten säännösten mukaisilla ääneneristävyysominaisuuksilla. Ovet 
ovat kaksinkertaisesti tiivistettyjä, lasitus on valittavissa kohteen tarpei-
den mukaiseksi ja pitkäsulkijamme kulkee murtovarmuutta tuoden oven

sisemmässä kyntteessä. Alumiinipintaisten parvekeovien karmivaihto-
ehtoina ovat 131 mm (vakio), 170 mm (vakio) ja 210 mm. Kaikki alumiini-
pintaiset parvekeovet saatavilla kaikilla lasikorkeuksilla.

HDF -pintaiset parvekeovet 
HDF-pintainen parvekeovi on kaunis, mutta näkyvyyttä antava ratkaisu 
omakotitalojen terasseille, parvekkeille tai takaoviksi. Se soveltuu hyvin 
myös julkisiin saneerauskohteisiin. Parvekeovia saa vakiorakenteen li-
säksi myös matalaenergia- ja passiivirakenteisina. HDF-parvekeovi tulee 
vakiona samalla varustuksella kuin ulko-ovikin, mutta siihen on saatavil-
la lisävarusteena esimerkiksi pitkäsulkija tai sälekaihdin.

Ulko-oviemme lämmönläpäisykerroin (U-arvo) on noin 1,1.



Suomalaista työtä aina tehtaalta asennukseen.

Varmistamme työnlaadun ja tuotteidemme 
energiatehokkuuden lämpökameramittauksilla.

Oikeaoppisella asennustekniikalla homma sujuu 
nopeasti ja turvallisesti.

Nykyaikainen tehdaslinjastomme yhdessä kokeneiden 
ammattilaisten kanssa varmistaa tuotteidemme laadun.

Tehtaamme sijaitsee Hammaslahdella 
Joensuun välittömässä läheisyydessä.

Karelia Ikkunat antaa 

asiakkailleen eniten 

vastinetta. Tuemme 

osaltamme suomalaista 

työtä ja ainutlaatuista 

luontoa.



Suomalaista työtä aina tehtaalta asennukseen.

Toimintasäteemme ulottuu koko 
Suomen alueelle. 

Pystymme toteuttamaan kaikki 
työvaiheet myös talvikuukausina.

Useat taloyhtiöt ovat löytäneet Karelia 
Ikkunoiden tarjonnan ja ylivertaisen 

hintalaatusuhteen ohittamattomaksi 
syyksi valintaan.

Rakentajat ovat olleet tyytyväisiä Karelian 
kilpailukykyisiin hintoihin ja laadukkaisiin 
tuotteisiin. Myös toimitusten nopeus ja 
pitävät sopimukset ovat saaneet erityistä 
kiitosta osakseen.

Karelia Ikkunat on ollut 
toteuttamassa vuosien varrella 
useita vaativia suurtalohankkeita.

Ota yhteyttä paikalliseen 

jälleenmyyjääsi ja liity tuhansien 

tyytyväisten asiakkaiden joukkoon.

Lisätietoja: www.kareliaikkuna.fi
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