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Tervetuloa
tutustumaan Suomalaiseen
VIHTA tuoteperheeseen.
VIHTA tuotteiden avulla rakennat valoisat ratkaisut kotikylpylääsi tai luot
avaruutta kotisi sisustukseen. VIHTA tuotteiden mallisto sisältää saunan
lasiseinät, saunan lasiovet, lasiväliovet, suihkuseinät, suihkunurkat,
tilanjakajat ja lasiliukuovet. Malliston tuotteet ovat tarjolla samoilla lasiväreillä
ja niiden muotokieli muodostaa upean kotikylpyläkokonaisuuden.
Kaikki VIHTA tuotteet valmistetaan Suomessa.
Tervetuloa tutustumaan VIHTA tuotteisiin!

Lasiovet

Saunan lasiovet
Lasinen saunanovi avartaa saunatilaasi päästämällä
valon tiloihin. Voit valita saunan lasioven karmillisena
tai karmittomana. Voit valita mäntypuusta, tervalepästä
tai haapapuusta valmistetun tai valmiiksi mustaksi

VIHTA lasiovet soveltuvat sisustuksellisesti ja toiminnallisesti kylpytiloista

sävytetyn karmin. Aito puinen nuppi sopii suomalaisen

olohuoneisiin. Mallistostamme löydät karmilliset tai karmittomat lasiovet

käteen. Nuppi aina karmin mukainen. Puunupin tilalle

saunatiloihin, painikkeelliset ovet WC- ja kylpytiloihin sekä lasiliukuovet
avartamaan tilaa minkä tahansa perinteisen oven tilalle.

voit valita erikoisvetimen laajasta valikoimastamme. Lasin
värivaihtoehtoina ovat harmaa, pronssi, kirkas, musta,
satiini tai harmaa satiini sekä tilaustuotteena myös pronssi

Lasiovia on saatavissa useita eri sävyvaihtoehtoja tarpeesi ja mieltymyksesi
mukaan. Oveen voit valita mieleisesi vetimen laajasta vedinvalikoimastamme.

satiini. Kokotaulukosta näet vihreällä värillä merkityt
nopean toimituksen varastomallit, muut koot ja värit saat
tilaustuotteena muutamassa viikossa.

Ovet voidaan valmistaa myös asiakkaan mittojen mukaisesti.
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VIHTA saunanlasiovet on valmistettu Suomessa.
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SAUNAN LASIOVET

Kokonaan lasinen saunanovi lisää ilmavuutta, tilan tuntua ja valoisuutta sauna- ja kylpyhuonetiloissa.
Lasi on materiaalina helppohoitoinen ja hygieeninen – se sopii täydellisesti skandinaaviseen kosteiden
tilojen sisustamiseen.

· Lasi: 8 mm karkaistu
reunahiottu lasi.
· Puunuppi
· Lisävarusteena pitkävedin pystyja vaakamalli, 200 mm lautavedin
tai lautavedin pitkä.
Värit mänty, tervaleppä tai
musta.
· Karmit:
Puuvalmiit 92 mm: mänty-,
tervaleppä- tai haapakarmit

Saunan lasiovi,
SLO harmaa

Saunan lasiovi,
SLO pronssi

Saunan lasiovi,
SLO kirkas

· Karmi on varustettu karmin
värisellä kumitiivisteellä ja
rullasalvalla. Karmitulpat
sisältyvät toimituspakettiin.
· Saranat:
Tyylikkäät säädettävät saranat.
Saranan väri harmaa.
Oven kätisyys vaihdettavissa
asennettaessa.

PUUNUPPI

· Vakiokoot: katso koko- ja
saatavuustaulukko sivulta 6.

SÄÄTÖSARANA

Saunan lasiovi,
SLO musta

Saunan lasiovi,
SLO satiini

Saunan lasiovi,
SLO harmaa satiini

· VIHTA saunan lasipariovia saat
haluamassasi koossa ja värissä.
Karmit voivat olla mäntyä,
tervaleppää tai haapaa.
· Kapeimmissa 196 mm laseissa
ei ole vedintä eikä vedinreikää.
Muissa leveyksissä voit valita
vetimesi VIHTA laajasta vedin
valikoimasta.

PARIOVIEN MAGNEETTIHELAT

· Ovilehti lukkiutuu yläkulmastaan
magneettihelan avulla.
· Katso saatavilla olevat koot
taulukosta sivulta 6.
Saunan lasiovi,
SLO viiva
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Saunan lasiovi,
SLO neliö

Saunan
lasipariovi, SLOP
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SAUNAN LASIOVET

SAUNAN LASIOVET, SLO
Koko- ja saatavuustaulukko
Karmin mitat,
mm

Harmaa

Pronssi

SAUNAN OVIEN VEDINMALLIT

Nopean toimituksen tuote
Kirkas

Musta

Satiini

Mittatilaus tuote
Harmaa
satiini

Viimeistele ovesi VIHTA
vetimellä. Vetimistä saatavilla
mänty, tervaleppä, haapa ja
musta versio. Vetimiä myydään
myös erikseen. Vedin sopii
kaikkiin saunanoviin, joissa
nupin reiän etäisyys reunasta
on 80 mm.

– Ei saatavilla

Viiva

Neliö

890 x 1990

–

–

690 x 2090

–

–

790 x 2090

–

–

890 x 2090

–

–

990 x 1890

–

–

990 x 1990

–

–

Erikoisvärit

690 x 1890
790 x 1890
890 x 1890

SAUNAN LASIPARIOVET, SLOP
Koko- ja saatavuustaulukko
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Lasi 1 / lasi 2
leveys, mm

Lasin
korkeus, mm

Karmin mitat,
mm

621 / 196

1835

890 x 1890

721 / 196

1835

990 x 1890

821 / 196

1835

1090 x 1890

921 / 196

1835

1190 x 1890

621 / 621

1835

1315 x 1890

621 / 721

1835

1415 x 1890

721 / 721

1835

1515 x 1890

721 / 821

1835

1615 x 1890

821 / 821

1835

1715 x 1890

821 / 921

1835

1815 x 1890

921 / 921

1835

1915 x 1890

821 / 821

1935

1715 x 1990

921 / 921

1935

1915 x 1990

621 / 621

2035

1315 x 2090

621 / 721

2035

1415 x 2090

721 / 721

2035

1515 x 2090

821 / 821

2035

1715 x 2090

Nopean toimituksen tuote
Harmaa

Pronssi

Kirkas

Nuppivedin,
80 mm

Mittatilaus tuote
Musta

Satiini

Harmaa
satiini

Erikoisvärit

Pystyvedin,
pyöreä

Vaakavedin,
pyöreä

Lautavedin,
200 mm

Vaakavedin,
lauta
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LASIVÄLIOVET

· Lasi: 8 mm karkaistu reunahiottu lasi.
· Painike: Voit valita LVOL oveesi
lisävarusteena avainlukituksen
tai vaihtoehtoisen HOPPE -vetimen
valikoimastamme. Joihinkin HOPPE
-lasioven vedinmalleihin löytyy myös
vastaava malli muihin välioviisi.
Harmaa HOPPE -painike
lukitusnupilla (LVOL)
Harmaa HOPPE painike
avainlukituksella (LVOLA),
saatavana tilauksesta.
· Karmit: LVOL ovet toimitetaan
vakiotoimituksena valkoisella
roiskeveden kestävällä karmilla,
tiloihin, joissa karmi joutuu jatkuvasti
kosteudelle alttiiksi suosittelemme
puuvalmista oksatonta mäntykarmia
tai tervaleppäkarmia asianmukaisesti
suojakäsiteltynä.

Lasiväliovet

· Saranat: Tyylikkäät säädettävät
saranat. Saranan väri harmaa.

VIHTA lasiväliovella tuot kotiisi lisää ilmavuutta,

· Pakkaus sisältää karmitulpat.
Pakkaus ei sisällä kynnystä eikä
asennusruuveja

Lasiväliovi,
satiini, LVOL

Lasiväliovi,
harmaa satiini,
Viiva, LVOL

Lasiväliovi,
harmaa satiini,
LVOL

LASIVÄLIOVET
Koko- ja saatavuustaulukko
Karmin mitat,
mm

Harmaa

Pronssi

Lasiväliovi,
musta, LVOL

Nopean toimituksen tuote
Mittatilaus tuote
– Ei saatavilla
Kirkas

Musta

Satiini

Harmaa
satiini

Viiva

790 x 1990

–

890 x 1990

–

makuuhuoneisiin, keittiöihin ja erinomaisen

690 x 2090

–

kosteudenkestävyyden ansiosta myös WC- ja

790 x 2090

kylpytilojen yhteyteen.

890 x 2090

tilan tuntua ja valoisuutta. Lasiovi soveltuu
välioveksi kaikkiin kodin tiloihin, kuten

· Katso saatavilla olevat koot viereisen
sivun taulukosta.

–

990 x 2090

VIHTA lasiväliovi voidaan tarvittaessa varustaa

Lasiväliovi
rullasalvalla,
LVOR

SÄÄDETTÄVÄ
KULKUAUKKOSARANA

lukittavalla painikkeella. VIHTA lasiväliovi on
turvallinen, sillä se valmistetaan aina 8 mm
karkaistusta lasista.
VAKIOPAINIKKEENA HOPPE
ATLANTA WC-LUKITUKSELLA

VÄLIOVIEN TILAUSPAINIKKEET

Lasivaihtoehtoina on satiini, harmaa, musta tai
satiini/kuviollinen lasi. Karmivaihtoehtoina on
valkoiseksi käsitelty oksaton mänty, puuvalmis

Lasivälioven saat halutessasi myös vaihtoehtoisella painikkeella.

mänty tai tervaleppä.
VIHTA lasiväliovet valmistetaan Suomessa.
Atlanta
WC lukituksella
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Bonn
WC-lukituksella

Groningen
WC-lukituksella

Paris Black
WC-lukituksella

Perth
WC-lukituksella
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LASILIUKUOVET

Lasiliukuovet
VIHTA lasiliukuovi on tyylikäs ja näyttävä vaihtoehto perinteiselle
väliovelle. VIHTA lasiliukuovi on kestävä, hiljainen ja liukuu
pehmeästi. Lasiliukuovi soveltuu erinomaisesti maksimoimaan
tilankäyttö, sillä se ei vaadi erillistä tilaa kuten saranoitu ovi. VIHTA
lasiliukuovi mahdollistaa myös luonnonvalon vapaan kulun tilasta
toiseen avartaen samalla tiloja.
VIHTA lasiliukuovimallistosta löydät aina oven omaan tarpeeseesi.
Mallisto sisältää VIHTA Basic, VIHTA Slido Classic F ja VIHTA Slido
Classic L tuotteet.
VIHTA Basic -sarja on laadukas ja edullinen lasiliukuovi kotikäyttöön.
VIHTA Basic -sarjaa on tarjolla satiinilasilla vakiokokoisena
900 x 2100 mm ja 1000 x 2100 mm.
VIHTA Slido Classic F ja VIHTA Slido Classic L ovat tuotteita, jotka
soveltuvat vaativaan kotikäyttöön tai julkisiin tiloihin kuten hotelleihin
ja toimistoihin. Tuotteeseen voidaan lisätä automaattinen hidastin
ja suljin oven liikeradan molempiin päihin. VIHTA Slido Classic F
tuotteen liukukiskoon voi myös integroida käytännössä rajattomasti
kiinteää lasiseinää ja sijoitella siihen liukuovia tai pariliukuovia
tarpeen mukaan. Yhden ovilehden koko voi olla jopa 4,5 m2.
VIHTA lasiliukuovea on saatavilla seuraavilla lasiväreillä; kirkas,
harmaa, pronssi, satiini, harmaa satiini ja musta.
VIHTA Slido Classic F ja L-sarjan tuotteissa lasin koko määritetään
aina asiakkaan tarpeen mukaan.
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Slido Classic F,
LLO

Slido Classic L,
LLO

· Slido Classic F tuote toteutetaan
Häfelen valmistamalla Slido Classic F
kiskostolla. F-sarjan kiskoston
ulkonäkö on pelkistetyn tyylikäs.

· Slido Classic L tuote toteutetaan
Häfelen valmistamalla Slido Classic L
kiskostolla. L-sarjan kiskoston
ulkonäkö on klassisen tyylikäs.

· Käytettävän lasin maksimikoko on
4,5 m2.

· Käytettävän lasin maksimikoko on
4,5 m2.

· Kiskosto voidaan varustaa
vaimentimella, jolloin ovi sulkeutuu
hiljaisesti. Vaimennin ehkäisee myös
sormien puristumisen lasioven ja
seinän väliin.

· Kiskosto voidaan varustaa
vaimentimella, jolloin ovi sulkeutuu
hiljaisesti. Vaimennin ehkäisee myös
sormien puristumisen lasioven ja
seinän väliin.

· Kiskostoon voidaan integroida myös
kiinteä lasiseinän osa.

· Kiskostoon voidaan integroida myös
kiinteä lasiseinän osa.

· Kiskoston värivaihtoehdot ovat
luonnon alumiini tai RST-väriin
anodisoitu profiili.

· Kiskoston väri on tyylikäs luonnon
alumiini.

· Vaativampaan makuun on saatavissa
kokonaan kattoon upotettava kiskosto,
jolloin näkyville jää vain lasi.
· Lasin väri: kirkas, harmaa, pronssi,
satiini, harmaa satiini tai musta
· Käytettävä lasi on aina 8 mm paksu
turvalasi.
· Kiskostojen pituudet 2 m, 3 m ja 6 m.
· Vetimenä on tyylikäs kuppivedin.

· Kiskostoon on tarjolla etupaneeli
viimeistellyn ulkonäön takaamiseksi. Kattoasennuksessa etupaneeli on
mahdollista asentaa kiskon
molemmille puolille.
· Lasin väri: kirkas, harmaa, pronssi,
satiini, harmaa satiini tai musta
· Käytettävä lasi on aina 8 mm paksu
turvalasi.
· Kiskostojen pituudet 2 m, 3 m ja 6 m.
· Vetimenä on tyylikäs kuppivedin.

VIHTA Basic,
LLO
· Valitse lasiovi tyylikkyyden ja
käytännöllisyyden vuoksi. Lasinen
väliovi tuo kotiisi lisää ilmavuutta,
tilan tuntua ja valoisuutta. Ovi
soveltuu välioveksi makuuhuoneisiin,
WC-tiloihin ja erinomaisen
kosteudenkestävyyden ansiosta
myös kosteisiin tiloihin. Ovi voidaan
tarvittaessa varustaa lukittavalla
painikkeella.
· Lasi: 8 mm karkaistu reunahiottu
satiinilasi, toiselta puolelta etsattu
kirkas lasi, joka päästää valon läpi
mutta estää näkyvyyden. Toiselta
puolelta täysin sileä.
· Kiskosto tyylikästä alumiinia.
Vakiokiskon pituus 2100 mm.
Erikoistilauksesta kiskon pituus jopa
4000 mm yksi- tai kaksiuraisena.
· Muut metalliosat ruostumatonta
terästä (SS304).
· Tyylikäs kuppivedin, materiaali
ruostumaton teräs (SS304).
· Varastokoot (lasin koko):
950 x 2150 mm ja 1050 x 2150 mm
Ovet soveltuvat 900 mm tai 1000 mm
leveään ja 2100 mm korkeaan
aukkoon.
· Muut koot ja värit saat
erikoistilauksena.
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TÄYSLASISEINÄT

Lasiseinät
VIHTA saunan lasiseinän avulla yhdistät saunan ja
kylpyhuoneen avaraksi ja valoisaksi kotikylpyläksi.
Kaikki VIHTA lasiseinässä käytettävät lasiosat
on valmistettu 8 mm turvalasista, saranat ja
kiinnikkeet ovat laadukkaita CE hyväksyttyjä ja
lasien kiinnityksessä käytettävät alumiiniprofiilit
kestävät korroosiota erittäin hyvin. Laadukkaat
osat takaavat huolettoman käytön vuosiksi. VIHTA
lasiseinät ovat aina varustettu ovistopparilla.
Ovistoppari ehkäisee ovilasin osumisen lauteisiin
ja helpottaa oven kiinnipysymistä voimakkaan
löylynheiton yhteydessä.
VIHTA saunan lasiseinämallisto sisältää

VIHTA lasiseinä 1,
ovi + ylälasi + 2 sivulasia
RST-jaloilla

VIHTA lasiseinä 2,
ovi + ylälasi + sivulasi
RST-jaloilla

VIHTA lasiseinä 3,
ovi + sivulasi RST-jaloilla

VIHTA lasiseinä 4,
ovi + sivulasi RST-jaloilla

VIHTA lasiseinä 5,
ovi + ylälasi + sivulasi
RST-jaloilla

VIHTA lasiseinä 6,
ovi + 2 sivulasia

VIHTA lasiseinä 7,
ovi + ylälasi + 2 sivulasia

· VIHTA saunan lasiseinä mitoitetaan
aina millimetrin tarkasti kotikylpylääsi
sopivaksi. Mitoitus suoritetaan
mittakuvien perusteella. Mittauksessa
on tärkeää mitata olemassa olevan
aukon koko valmiilta kaakeli tai
paneelipinnalta.
· Lasin väriksi asiakas voi valita
kirkkaan, harmaan, pronssin, satiinin,
harmaan satiinin tai mustan oman
mieltymyksen mukaan.
· VIHTA lasiseinät toimitetaan
aina krominvärisillä heloilla.
Saranoissa on sulkeutumiskulman
säätömahdollisuus.
· VIHTA lasiseinät ovat aina varustettu
ovistopparilla. Ovistoppari ehkäisee
ovilasin osumisen lauteisiin ja
helpottaa oven kiinnipysymistä
voimakkaan löylynheiton yhteydessä.

15 erilaista seinäratkaisua ja sen lisäksi
pystymme toteuttamaan lasiseinän asiakkaan
tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta. Kysy lisää

LASISEINÄN OVISTOPPARI

asiakaspalvelustamme.

Vetimeksi lasiseinänoveen voi valita eleettömän Design-nuppivetimen tai näyttävän
500 mm pystyvetimen. Pystyvetimen puuosan voit valita oman saunasi laudepuun
mukaan. Vaihtoehdot ovat tervaleppä, musta mänty, haapa tai RST-RST.

Täydellisen kylpylätunnelman takaavat VIHTA
suihkuseinät, lasiväliovet ja lasiliukuovet, jotka
yhdistyvät saumattomasti VIHTA lasiseiniin.

LASISEINÄOVEN VETIMET

RST-JALKA

DESIGN-VEDIN

VIHTA lasiseinät valmistetaan Suomessa.
MALLIKOHTAISET MITTAKUVAT LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME
WWW.VIHTAOVET.FI – LASISEINÄT – TÄYSLASISEINÄT.
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LASISEINÄ, T-malli

VIHTA lasiseinä 8,
ovi + ylälasi + 2 sivulasia
· VIHTA saunan lasiseinä mitoitetaan
aina millimetrin tarkasti kotikylpylääsi sopivaksi. Mitoitus suoritetaan
mittakuvien perusteella. Mittauksessa
on tärkeää mitata olemassa olevan
aukon koko valmiilta kaakeli tai paneelipinnalta.

VIHTA lasiseinä 9,
ovi + 2 sivulasia

LASISEINÄ, L-malli

VIHTA lasiseinä 10,
ovi + sivulasi

LASIOVET

VIHTA lasiseinä 11,
ovi + sivulasi

VIHTA lasiseinä 14,
ovi

VIHTA lasiseinä 15,
ovi + ylälasi

· VIHTA lasiseinä 9 on sama tuote kuin
tuote 8, mutta ilman ovenpäällyslasia.
· Katso tarkemmat tiedot
nettisivultamme www.vihtaovet.fi

· Lasin väriksi asiakas voi valita kirkkaan, harmaan, pronssin, satiinin,
harmaan satiinin tai mustan oman
mieltymyksen mukaan.
· VIHTA lasiseinät toimitetaan aina
krominvärisillä heloilla. Saranoissa
on sulkeutumiskulman säätömahdollisuus.
· Vetimeksi seinään voi valita eleettömän Design-nuppivetimen tai näyttävän 500 mm pystyvetimen. Pystyvetimen puuosan voit valita oman saunasi
laudepuun mukaan. Vaihtoehdot ovat
tervaleppä, musta mänty, haapa tai
RST-RST.
· VIHTA lasiseinät ovat aina varustettu
ovistopparilla. Ovistoppari ehkäisee
ovilasin osumisen lauteisiin ja helpottaa oven kiinnipysymistä voimakkaan
löylynheiton yhteydessä.

VIHTA lasiseinä 12,
ovi + ylälasi + sivulasi

VIHTA lasiseinä 13,
ovi + ylälasi + sivulasi

LASISEINÄ SARANA

DESIGN-VEDIN

MALLIKOHTAISET MITTAKUVAT LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME
WWW.VIHTAOVET.FI – LASISEINÄT – TÄYSLASISEINÄT.
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