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Sisäovet järjestelmät

«ET Group» on yritys, joka on esitellyt tuotteitaan Ukrainan markkinoilla yli 20 
vuoden ajan. Metalliovet koristeellisella viimeistelyllä, sisäovet puun massiivista, 
ovet lasista ja alumiinista, seinäpaneelit, väliseinät ja liukujärjestelmät, 
yksittäisten huonekalujen ja sisustustavaroiden valmistus. 

perustuvien sisäovien valmistus piiloasennukseen.

Ammattilaisten tiimi, parhaat eurooppalaiset materiaalit, luonnonpuun käyttö 
on perusta korkealaatuisten, hienojen ja ympäristöystävällisten tuotteiden 
valmistukseen. 

Hoset on uusinta teknologiaa, ainutlaatuista tyyliä, parhaita eurooppalaisia   
materiaaleja sekä minimaaliset tuotantoajat ja edulliset hinnat. 

Hoset-ovet ovat paras ratkaisu moderniin sisustukseen.
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Lajitelma
4 tyyppiä alumiinilaatikoita:  "Standardi", "Universaali", 
"Premium - ulkoinen aukko", "Premium - sisäinen aukko". 
2 tyyppiä levyjä: Alumiini - 40, 45 mm, Suoja - 40, 45 mm. 

Suunnitteluosasto
Yksittäisten projektien yksityiskohtainen käsittely yrityksen 
suunnitteluosastolla (piilo-ovet + seinäpaneelit, ei-standardien 
varusteiden käyttö, huonekalusuunnittelu). 

Suunnittelija ovet
Mahdollisuus valmistaa ovia yksilöllisellä viimeistelyllä
tyypilliset suunnittelijoiden ja arkkitehtien projektit (lasi, ultravioletti
painatus, kiviviilu, laminaatti, HPL-paneelit, Smart Glass jne.). 

Korkean teknologian laitteet
NPM nykyaikaisten koneiden puisto varmistaa leikkaustarkkuuden, 
ihanteellisen leikkauksen ja porauksen, mikä takaa 100 % laadun. 

Kankaan stabilointiaine
Kaikissa ovikankaassa* käytetään stabilointiainetta, joka tarjoaa
kankaan geometrian ohjaus ja säätö. 
 

Hitsatut liitokset
Alumiinikehyksen kankaat kootaan pistehitsauksella, mikä eliminoi 
kankaan muodonmuutoksen. 
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Täysi setti**
Oven mukana toimitetaan Anselmi (Italia) säädettävät piilosaranat, 
AGB (Italia) magneettilukkomekanismi, Q-lon (UK) tiiviste ja 
asennussarja. 

Äänieristetyt ovet
Mahdollisuus valmistaa ovia, joissa on lisääntynyt äänieristys. 
 

Esiasennus
Mahdollisuus toimittaa laatikot välikkeineen 2 viikon sisällä asennuksen 
ensimmäistä vaihetta varten (piilotetun laatikon asennus). Kankaan 
lopullinen ripustus ja säätö suoritetaan korjaus- ja rakennustöiden 
päätyttyä. 

Ovet varastosta
Valmiiden piiloovien toimitukset käsittelyyn varastosta 2-3 päivässä 
(Varaston ohjelma).

Toimitus yrityksen kuljetuksella
Tuotteiden toimitus työsuhdeautolla . 

Sertifioidut tuotteet 
Tehdastuotteet on sertifioitu kansainvälisen ISO 9001 -standardin 
mukaisesti.

HUOM:
* - paitsi varaston ohjelma.       ** - täydellinen sarja mittatilaustyönä valmistetuille oville.
Varaston oviin - SD-saranat ja tiiviste (valmistaja "Kiaplast").







Yhteystiedot
Myynti
044 744 1465
Sähköposti
myynti@hoset.fi
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