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RT tuotetieto
RT CAD/BIM

Hollantilainen Elton ELLEN valmistaa ovi- ja ikkunaympäristön 
sormisuojia sekä tiivisteratkaisuja. 

FINPROTECT PLUS -SORMISUOJAT

Finprotect Plus -sormisuojat mahdollistavat tehokkaan, yksinker-
taisen ja elinkaarikustannuksiltaan edullisen suojan oven sara-
napuolelle. 
Sormisuoja estää sormien jäämisen sulkeutuvan oven ja karmin 
väliin ehkäisten näin mahdolliset tuhoisatkin sormivammat. Sor-
misuoja estää lisäksi saranoiden manipuloinnin ja esineiden tahal-
lisen jättämisen oven ja karmin väliin. Suoja tulee sekä oven aukea-
mis- että sulkeutumispuolelle.
Tuotteet ovat helppoja ja nopeita asentaa. Mahdollisen rikkou-
tuneen sormisuojan vaihtamiseen ei tarvita erikoistyökaluja, sillä 
suoja irtoaa helposti. Mikäli tuote kuitenkin halutaan kiinnittää 
siten, että esim. koululaiset eivät saa saada suojia luvatta pois pai-
koiltaan, onnistuu sekin yksinkertaisin menetelmin.
ELLEN-sormisuojilla varustetut ovet täyttävät EN 16005 -standar-
din mukaiset turvallisuusvaatimukset. 

OMINAISUUKSIA

• Testattu lapsiturvatuotteille säädetyn standardin 5.4.3.1 of 
prEN 16654:2013 mukaisesti, testattujen toimintasyklien määrä  
yli 1 000 000 

• TÜV- sertifioitu
• Soveltuu käytettäväksi sekä ulko- että sisäovissa
• Suoja kummallakin puolella ovea, suojaosa on sekä aukeamis- 

että sulkeutumispuolella
• Helppo asentaa 
• Helppo vaihtaa: erikoistyökaluja ei tarvita, sillä suoja irtoaa hel-

posti.
• Helppo puhdistaa
• Materiaalina PVC ja alumiini
• Kiinnityskiskot on valmistettu alumiinista, joissa on valmiiksi po-

ratut kiinnitysreiät.
• Mukana toimitetaan asennustarvikkeet (puuhun)
• Useita erilaisia malleja eri ovityypeille
• Saatavissa mitoilla 198 cm ja 250 cm, lyhennetään kohteessa 

oviympäristön mukaan
• Saatavissa useita eri RAL-värivaihtoehtoja

KÄYTTÖKOHTEITA

• Päiväkodit
• Esikoulut
• Koulut
• Sairaalat
• Vanhainkodit
• Palvelutalot
• Hoitokodit
• Julkiset tilat
• Huvipuistot
• Leikkialueet
• Kauppakeskukset

Malli 5090 Malli 120120Malli 9090 Malli 90120

RAL 8014

RAL 3002

RAL 9005

RAL 9006

RAL 1021

RAL 5013

RAL 9010
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MYYNTI JA NEUVONTA

Multihela Oy
Kiilaniityntie 1
02920 ESPOO
Puhelin 010 322 9933
Faksi 010 322 9939
multihela@multihela.fi
www.multihela.fi

ELLENMATIC SOUNDPROOF

Ellen Matic Soundproof on laadukkaalla silikonilla varustettu, au-
tomaattisesti laskeutuva tiivistekynnys. Tiivistekynnys aktivoituu 
oven saranapuolelta ja se soveltuu myös 30 ja 60 minuutin palo-
oviin.

Suorituskyky

• Äänieristys 51dB (testattu IFT Rosenheim)
• Palonkestävyys 30 ja 60 minuuttia
• Kestävyys, testattu 1 000 000 avausta ja sulkua

Soveltuvuus

• Sisä- ja ulko-ovet, lasiovet sekä liukuovet

OMINAISUUKSIA

• 1-puoleinen aktivointi
• Helpposäätöinen
• Nopea asentaa tehdasasenteisten, mutta irrotettavien kiinnitys-

levyjen ansiosta
• Helppo katkaista (tiiviste vedetään taakse ja alumiiniprofiili kat-

kaistaan esim. rautasahalla)
• Aktivoinnissa ei tarvita erillistä vastakappaletta karmiin
• Tiivistyskorkeus jopa 20mm
• Laskeutuu täysin kohtisuoraan ilman sivuttaisliikettä
• Kallistuu automaattisesti lattian epätasaisuuksien mukaisesti
• 5 vuoden toimintatakuu
• Valikoimissa mallit

 − Puuoviin
 − Metallioviin
 − Profiilioviin
 − Lasioviin (pinta-asenteinen)
 − Liukuoviin (pinta-asenteinen)

RS ,w,0 51  dB

Vakiomitta Lyhennettävyys

 450 mm Lyhennettävissä minimimittaan 300 mm

 728 mm Lyhennettävissä minimimittaan 481 mm

 828 mm Lyhennettävissä minimimittaan 661 mm

 928 mm Lyhennettävissä minimimittaan 661 mm

1028 mm Lyhennettävissä minimimittaan 841 mm

1128 mm Lyhennettävissä minimimittaan 1021 mm

Tekniset tiedot

Materiaali Alumiini

Koko 15 mm x 30 mm *

Tiivistyskorkeus 20mm (kelluva)

Aktivointi 1-puoleinen, saranapuoli

Säädettävyys Manuaalinen

Tiivistys Silikoni **

Asennus Kiinnityslevyillä

Minimipituus 300 mm

Maksimipituus 1600 mm

* B = 15 mm (-0, +0,5), H= 30 mm (-0, +1) 
** TPE ja itsestään sammuva silikoni on saatavilla tarvittaessa




