
Pihla ulko-ovi asennettuna helposti netistä! 

Oven tilaaminen ja asennus on nyt helpompaa kuin koskaan! Toimi seuraavasti: 

1. Tilaa Pihla ulko-ovi Netraudasta ja valitse optio ”Asennettuna”. 

2. Viikon kuluessa tilauksesta Pihlan asiantuntija soittaa ja sopii tarkistus- ja mittauskäynnin. 

Ennen asennusta Pihlan asiantuntija tulee käymään paikan päällä, ja tarkistaa oven mitat ja 

tilauksen muut yksityiskohdat. Samoin mitataan ja dokumentoidaan ulkopuolen smyygi- ja 

vuorilautojen sekä sisälistojen mitat ja tyypit. Jos käynnin yhteydessä paljastuu esim. mitta- 

tai muita muutoksia, jotka vaikuttaisivat hintaan, on sinulla 100 % peruutusturva: jos oven 

asennus ei onnistuisikaan tilauksen mukaisella hinnalla, voi tilauksen peruuttaa tässä 

vaiheessa, ja mahdollisesti jo maksettu kauppasumma palautetaan kokonaan. Vaihtoehtoisesti 

asiantuntijan kanssa voi sopia mahd. muutoksista tai lisätöiden tekemisestä ja hinnasta. 

3. Tämän jälkeen mittatilausovi laitetaan valmistukseen ja toimitukseen tarkistetuin mitoin. 

4. Oven toimituksen jälkeen tapahtuu asennus. Asennus on suoritettu 8 viikon kuluessa 

tilauksesta. Asennuksen tarkka ajankohta sovitaan mittauskäynnin yhteydessä. 

5. Asentajan kanssa tehdään dokumentoitu lopputarkastus, missä varmistetaan, että ovi toimii 

moitteettomasti ja että kaikki on kunnossa. 

Toimitussisältö 

Pihla ulko-ovi asennettuna sisältää seuraavat osat: 

1. Tilattu ulko-ovi varusteineen 

2. Ovilistat sisälle ja pielilaudat ulos: 

o Sisälle sileä valkoinen lista, 42 – 95 mm leveä 

o Ulkopuolen pielilaudat (ns. smyygi- ja vuorilaudat): hienosahattua 21 mm paksua lautaa, 

maalattu valkoinen tai ruskea 

o Vaihtoehto laudoille: peltismyygi, pural-pinnoitettu, 0,5 mm, valkoinen RR20 tai ruskea RR32 

o Kynnyspelti: stucco-kuvioitu pelti, paksuus 1 mm 

o Listat sovitaan asiantuntijakäynnillä 

3. Vanhojen vuori- ja smyygilautojen ja listojen ja oven irrotus (tarvittaessa) 

4. Uuden oven asennus 

5. Eristäminen polyuretaanivaahdolla (mahd. muut eristeet ja erikoistiivistämiset voi sopia 

tarvittaessa asiantuntijan kanssa lisähintaan) 

6. Uusien ulkopuolen oven pielilautojen ja sisäpuolen ovilistojen asennus 

7. Jos ovi on tilattu lukkoineen, ovessa on myös lukko asennettuna ja toimintakunnossa. 

Asennus siis sisältää täydellisen, Pihlan huippuammattilaisen tekemän oven vaihdon, 

asennuksen ja viimeistelyn. 



Selvyyden vuoksi, toimitus ei sisällä seuraavia: 

• Oviaukon muutokset 

• Jätteiden poiskuljetus 

• Vanhan lukon vaihto uuteen oveen 

• Vanhan ovipumpun siirto uuteen oveen (vanha pumppu ei välttämättä edes sovi uuteen 

oveen) 

• Vanhan ovikellon ym. vastaavien varusteiden siirto uuteen oveen 

• Asbestipurkutyö (myöskään asennuksen aikana havaituista, piilossa olevien rakenteiden 

osalta) 

Myös näiden osioiden tekemisestä lisähinnalla voi tarvittaessa sopia Pihlan asiantuntijan 

kanssa, kun hän tulee mittauskäynnille. 

Toimitusalue on koko Suomi, Lappi ja saaristo pois lukien. 

 


