
Kvaliteetsed standardsed ja mittestandardsed uksed ja aknad
 
Kenover Puit pakub oma klientidele just neile sobivat, tihti ka mittestandardset toodet õige hinna- ja
kvaliteedisuhtega ning tagab seejuures kauba tarne õigel ajal õigesse kohta. Tegeletakse rohkem 
ni itoodetega, kuid vajadusel ka standardtoodetega.�
Täna ollakse keskendunud peamiselt liimpuidust toodetele ja profiilmaterjalide eksportimisele. 
Samuti imporditakse meie kliimasse väga hästi sobivaid eksootilisi puiduliike nagu ameerika 
punane seeder, bankirai, tiigipuu ja massaranduba. Puitu pakutakse kas saematejali või 
profiilmaterjalina. Need tooted on mõeldud peamiselt kasutamiseks laevaehitusel ning fassaadide ja 
terasside ehitusel.
Lisaks pakutakse veel Põhja-Ameerika päritolu lehtpuu saematerjali. Sortimendis on valge tamm, 
punane tamm, vaher, pähkel, saar ja kirss.

Nüüdsest on saadaval ka Soome tehase Pw-Windows i toodetud puit -ja puit-alumiinium aknaid, �
massiivpuit välisuksi ja ilmastikukindlaid lükanduksi rõdudele ja terassidele. Uus hittoode on 
madala alumiiniumist lävepakuga LS-tüüpi kolmekordse klaaspaketiga lükanduks. Akendest MSE 
(soome tüüpi), DK ehk drehkipp (saksa tüüpi) aknaid ja rõduuksi. Kvaliteedilt kuuluvad tooted 
kõrgklassi. Lisaks heale disainile on kõik avatäited ka väga kõrgete tehniliste näitajatega. Klient 
võib kindel olla, et Kenover Puiust ostetud aknad ja uksed on mugavad kasutada ning teenivad teda 
kaua ja kindlalt.

Kenover Puidu uste ja akende eelised:
- Põhjamaal toodetud Põhjamaa turule
- Tugev tootearendus
- 40 aastat tootmiskogemust
- Hea disain
- Hoolikalt valitud männipuit
- Topelttihendiga raam ja leng
- Lamell-liimitud puiduelemendid, puit on valitud õige süüsuunaga, mis tagab toodete stabiilsuse ja 
ühtlasi ilusa väljanägemise
- Nähtavaid naelu ei ole
- UV-kindlad silikoontihendid
- Puidust, mitte plastikust klaasimisliistud. Puitliistu joonpaisumine on väiksem
- Silikooniga tihendatud kaks-keel-tapp- suurem tuulepidavus
- Tugevad alumiinumprofiilid
- Tipptegijate koostematerjalid (Siegenia furnituur, Pilkingtoni klaas, Hoppe käepidemed)
- Klaaspakett ei ole liimitud raami külge, kui klaas puruneb ei pea vahetama tervet akent. Samuti ei 
teki õhuniiskuse muutudes aknas nn. pingeid
- Klaasielementide vaheliistud on roostevabast terasest - väiksem külmasild
- Võimalus viia klaaspaketi U- arv alla 1,0 W/ m2 K (optimaalne U- arv on 1,2 W/m2K)

 Kenover Puit toodab puit- ja puit-alumiinium aknaid. PW-Windows aknad 
kuuluvad oma kvaliteedilt maailma tippu. Toodangut turundatakse USAsse, 
Jaapanisse, Lääne-Euroopasse, Skandinaaviasse ja SRÜ riikidesse.
DK ehk drehkipp, ingliskeeles tilt & turn tundtud ka kui saksa tüüpi puitaknaid. 
Seda tüüpi aken käib lahti nii kald- kui ka pöördavatavalt. DKT ehk drehkipp 
rõduuksi, DKST ehk drehkipp paarisrõduuks on samuti kald ja pöördavatav.�
Ja DKA puit-alumiinium aknaid, mis käivad lahti nii kald- kui ka pöördavatavalt.
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 MSE puitaknaid ja MSEA puit-alumiinium aknaid. MSE on tuntud ka kui soome 
tüüpi aken ehk kahe raamiga, üheaegselt sissepoole avanev puitaken. MSEA on 
tuntud ka kui soome tüüpi aken ehk kahe raamiga üheaegselt sissepoole avanev 
puit-alumiinium aken.

 MEK puitaknaid ja MEKA puit-alumiinium aknaid, mis sobivad kasutamiseks 
suurte avade täitmisel, kuna klaaspaketi U-arvu võib viia alla kuni 0,6 W/m2K.

 Ilmastikukindlaid lükanduksi rõdudele ja terassidele. Puidust rõdu- ja terassiuksi, 
kaldu- ja sissepoole avanevaid DKTS rõduuksi, mis on hea disainiga, töökindlad ja 
kerged liuguksed Pw-Windowsi tehase poolt.
Ning PSK-liuguksi (parallel, slide, kipp) mis töötavad drehkipp ja liugukse 
põhimõttel. Toode on valmistatud radiaalsest oksavabast männiliimpuidust. Ukse U
arv 1,4 W/m2K.

 Männist massiivpuit välisuksi. 
Kenover Puidu Meie on müüdud kõikjale maailma - Lääne-Euroopasse, SRÜsse, 
USAsse Jaapanisse, Skandinaaviasse.
Tegemist on profiil-mantel männiliimpuidust kvaliteetuksega, mille 
põhiargumendiks on kaheksast lamellist liimitud raam 70mm paks ja 122 mm lai,
topelt-tihendid ukseraamis.

 Siseuksi, mille ukseraam on liimitud 6-lamellist. Ukseraami paksus 52mm. Parema 
heli- ja soojaisolatsiooni tagamiseks on võimalik paigaldada topelt-tihendid ja 
klaaspaketi. Pakumetakse toonklaasiga, peegelklaasiga, klaasvitraa iga ja �
"jääklaasiga" mudeleid.

Kenover Puit
Fassaadi-, terrassi-
ja höövelmaterjal/
liimpuit, kase
saematerjal

Tel: 51 83 570

ivo@kenover.ee
www.kenover.ee
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