
Henkilöliikenneovet 
Turvalliset avausratkaisut



Etsittekö automaattioviratkaisuja, jotka suunnitellaan yksilöllisiä  
tarpeitanne varten? Meiltä löydätte toimintavarmat ja turvalliset ratkaisut. 
Kaikki tuotteemme täyttävät standardin EN 16005 vaatimukset.

Gilgen-oviratkaisut myy, asentaa ja huoltaa Suomessa Mesvac Oy.

OVET, JOTKA AVAAVAT 
UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
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Rakennuksen ja tilojen käyttötarkoitus vaikuttaa optimaalisen 
tuoteratkaisun valintaan. Suunnittelussa huomioidaan 
helppokäyttöisyys, turvallisuus, energian säästö ja kulunvalvonta.

Liukuovet
Innovatiiviset Gilgen liukuoviratkaisut takaavat esteettömän 
ja vaivattoman pääsyn tiloihin. Tuotteemme ovat turvallisia 
ja helppoja käyttää. Kosketuksettoman aukaisun ansiosta 
ovet ovat myös hygieenisiä käyttää.

Saranaovet
Gilgen saranaovikoneistot ovat erittäin tehokkaita, soveltuen 
jopa 250 kg painavien saranaovien käyttölaitteiksi. Koneistot 
voidaan asentaa vanhaan tai uuteen oveen käyttömukavuu-
desta ja turvallisuudesta tinkimättä.

Taiteovet
Gilgen taiteovet ovat ihanteellinen valinta, kun käytettävissä 
olevat tilat ovat vähäiset. Taiteoviratkaisuillamme voidaan 
toteuttaa esteetön ja vaivaton kulku ahtaissa paikoissa  
– turvallisuudesta tinkimättä.

Asiakaskohtaiset ratkaisut
Gilgeniltä ratkaisut esimerkiksi sairaalaympäristöihin,
palvelutaloihin ja lääkäriasemille. Valikoimassa myös EI30 
-luokan palo-ovet. Suunnittelemme, valmistamme ja asen-
namme toiveidenne mukaiset ratkaisut ammattitaidolla.
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www.mesvac.fi, myynti@mesvac.fi, huolto@mesvac.fi
Mesvac Oy, Jorvaksen myllytie 5, 02420 Jorvas
Vaihde: 010 836 3000, Huolto 24 h: 010 836 3100

Täyden palvelun ovitalo
YRITYS NIMELTÄ MESVAC OY
Mesvac Oy on perustettu vuonna 1977. Eri kehitysvaiheiden 
jälkeen Mesvac siirtyi Hörmann Group -konserniin vuoden 
2016 alussa. Mesvacin pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat 
Kirkkonummella. Tuotannossa valmistamme nosto-ovien 
varaosat, turvatekniikkatuotteet sekä kokoonpanemme 
kuormauslaitteet.

ASIAKASKESKEISYYS
Mesvac Oy:n toiminta-ajatuksena on ratkaista asiakkaan 
oviaukkoon liittyvät liikenneongelmat asiakkaan kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä olemme onnistuneet 
erikoistumalla oviaukkoratkaisuihin! Asioimalla Mesvacin 
kanssa asiakas saa kaikki tarvitsemansa samasta talosta, 
tiedon, palvelun, tuotteen, asennuksen ja huollon, eli 
kokonaisen kulkemisen hallintajärjestelmän!

LAADUNVARMISTUS
Mesvac Oy:llä on hyväksytty EN ISO 9001:2015 -standardin 
mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmä toimii 
Mesvacin toiminnanohjausjärjestelmänä.

HUOLTOPALVELU
Vain ammattitaitoinen huolto takaa laitteen moitteettoman 
ja turvallisen käytön. Mesvac tarjoaa oman maankattavan 
huolto- ja korjauspalvelun omille sekä muiden valmistamille 
oville ja kuormauslaitteille. Asiakkaan ja Mesvacin välinen 
huoltosopimus sisältää sovitut tarkastukset sekä laitekohtaiset 
määräaikaishuollot. Korjauspalvelumme tunnetaan nopeana ja 
tehokkaana koko maassa!

Mesvac tarjoaa sinulle suomalaisena oviaukkoratkaisujen 
toimittajana seuraavat tuotteet ja palvelut:
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MESVAC-OMAHUOLTAJA 
PALVELEE!

Mesvac-nosto-ovet

Mesvac-taitto-ovet

Mesvac-pikarullaovet

Mesvac-pikalaskosovet

Mesvac-ilmasulut

Mesvac-kuormaussillat

Mesvac-kuormaustilat

Mesvac-kuormaustiivisteet

Mesvac-nostopöydät

Mesvac-autotallinovet

Mesvac-rullaovet

Mesvac-rulotuotteet

Mesvac-autotallinovet

Mesvac-rullaovet

Mesvac-rulotuotteet

Mesvac-savuverhot

Mesvac-henkilöliikenneovikoneistot

Mesvac-porttikoneistot

Mesvac-puomit

Asiantuntijapalvelu

Asennus ja 24 h huoltopalvelut


