
 

 



Kensa Oy valmistaa kalusteovia alan teollisuudelle. 
Kantavia ajatuksiamme ovat kotimainen laatu, ympäristöarvot ja palvelu. Pitkä 
historia ja erikoistuminen kalusteoviin takaavat tuotteidemme korkean laadun. 
Palvelumme on joustavaa ja asiakaslähtöistä.

Kensan asiakkaita ovat keittiökalustevalmistajat ja -myymälät eri puolella 
Suomea, Pohjoismaita ja Baltiaa. 

Tuotteitamme ovat

Maalatut MDF-ovet
Premium kalvopinnoitetut MDF-ovet
Kvartetti mikrolaminaattiovet
Korkeapainelaminaatti ovet
Välitilalevyt

MIKSI KENSAN TUOTE



Kensa on ekologisesti vastuullinen yritys. Olemme jo vuosia ottaneet 
tuotannossamme ympäristövaikutukset huomioon. Kehitystyössä Kensan 
ydinajatuksena on elinkaari-ajattelu. Tuotteen pitää olla pitkäikäinen ja koko 
elinkaaren ympäristövaikutuksia pyritään tavoitteellisesti pienentämään. 
Tuotannossa keskeistä on energiatehokkuus, haitallisten aineiden käytön 
minimointi ja kierrättäminen.

Materiaali- ja toimittajavalinnoissa kriteereinä ovat laadun lisäksi kestävä 
kehitys ja ympäristöystävällisyys. Kaikki raaka-aineemme tulevat tunnetuilta 
valmistajilta Euroopasta ja ovat tarkkaan testattuja. Premium ja Kvartetti 
mallistollemme on myönnetty mm. M1-tunnus sekä levymme on E1-
luokiteltua, joten se sisältää minimimäärän sidosainetta.

Kensan Premium ja Kvartetti-ovilla on M1-
vähäpäästöisyystodistus. 
M1 on rakennusmateriaalien päästöluokitus, joka kertoo tuotteen 
vähäpäästöisyydestä ja puhtaammasta huoneilmasta. 
M1-kalusteovia voi suositella mm. allergikoille. 
Osa rakennusliikkeistä voi vaatia kalusteilta M1-tunnusta.
Lisätietoja m1.rts.fi

YMPÄRISTÖ

Pakkausmateriaaleilla on myönnetty Rinki-merkki.  
Tunnus kertoo yrityksen vastuullisuudesta ja pakkausmateriaalien 
tuottajavastuun hoidosta.

Tuotteemme ovat turvallisia ja tutkittuja. VTT on testannut Kensan 
kalusteovet. Lisätietoja tehdyistä testeistä tästä linkistä.

http://m1.rts.fi
https://rinkiin.fi/yrityksille/
https://www.kensa.fi/fi/kensapuu/vtt-testit.html


KÄYTTÖKOHTEET

Maalattu ovi on kaunis valinta kodin eri kalusteratkaisuissa. 

MATERIAALI

Ovet valmistetaan MDF-levystä. 
(Medium Density Fiber Board)
Kensan MDF-levy on hyvin tiheää ja 
E1-sertifioitua.

Monipuolisuutta  eri kiiltoasteilla 
ja lakkauksilla. Vaihtoehtoina mm. 

korkeakiiltoinen akryylilakkaus 
sekä supermattalakka.

LEVYVAHVUUDET

MDF-kalusteovet ovat vahvuudeltaan
16, 19 tai 22 mm.

MAALATTU MDF-KALUSTEOVI

PINTAVAIHTOEHDOT

MDF-levy työstetään CNC jyrsimillä, jolloin saadaan sileitä ja kuviollisia 
kalusteovia. Profiili voidaan jyrsiä oven pintaan ja reunoihin.
Kaikki ovimallit on mahdollista saada myös mittatilauksena. 
Pintamaalit on sävytetty pääasiassa Tikkurilan Monicolor/Symphony –
karttojen mukaisesti. Vakiosävyjä on 20. Ovet voidaan myös maalata asiakkaan 
haluamalla sävyllä (esim. NCS-sävyt).  
Tutustu vakiosävyihimme osoitteessa www.kensa.fi/mallisto

MDF-ovien vahvuudet riippuvat 
valitusta ovimallista.

https://www.kensa.fi/fi/mallisto/mallisto/ 


LEVYVAHVUUDET

MDF-kalusteovet ovat vahvuudeltaan
16, 19 tai 22 mm.

MATERIAALI

Premium ovi valmistetaan MDF-
levystä, jonka taustalla on valkoinen 
melamiinipinta. 
Ovi pinnoitetaan 0,3-0,6 mm paksulla 
PVC- kalvolla. 
Kalvo muovautuu oven pinnan 
mukaan ja tarttuu siihen lujasti.
Puristusmenetelmän ansiosta oven 
lämmönsietokyky ja kestävyys 
saadaan maksimoitua.

KÄYTTÖKOHTEET

Premium-ovi sopii erityisen hyvin mm. kosteisiin tiloihin, 
kodinhoitohuoneeseen sekä lapsiperheiden keittiöön. Kalvopinta ja 
melamiinitausta suojaavat ovea kolhuilta ja kosteudelta. Premium-ovi on lähes 
saumaton ja helppo pitää puhtaana.
Korkeakiiltoisia Premium-ovia suojaa kalvo, joka irrotetaan vasta asennuksen 
jälkeen.

Premium ovella on mm. 
naarmunesto sekä UV-suoja.

Kensan Premium ovi on saanut
M1 sertifikaatin, joka kuvaa

tuotteen vähäpäästöisyyttä ja
minimaalista vaikutusta 

huoneilmaan.
Lisätietoa 

https://cer.rts.fi/

PREMIUM KALVOPINNOITETTU MDF-OVI

PINTAVAIHTOEHDOT

Vaihtoehtoina sileitä ja jyrsittyjä ovimalleja. Laaja värivalikoima erilaisilla 
pintastruktuureilla, mm. puukuoseja, matta- sekä kiiltäväpintaisia vaihtoehtoja. 
Korkeakiiltoiset ja täysmattakuosit vain sileisiin ovimalleihin.

https://cer.rts.fi/


KÄYTTÖKOHTEET

Ovi käy hyvin kaikkiin kodin tiloihin. Ovi kestää hyvin lämpöä ja iskuja.

MATERIAALI

Kensan taivereunalaminaattiovet 
ovat melamiinipinnoitetua 
lastulevyä. Ovet nauhoitetaan 1 mm 
ABS reunanauhalla. Reunanauha 
kiinnitetään hyvin kosteutta kestävällä 
PUR-liimalla. Reunanauha on oven 
pintaa vastaava tai alumiinin värinen.

LEVYVAHVUUDET

Mikrolaminaattiovet ovat 
vahvuudeltaan 17 mm.

Yhdistele Kensan mallistoa 
rohkeasti. Esimerkiksi Kvartetti-

malleja maalattuihin oviin.

KVARTETTI MIKROLAMINAATTIOVI

Myös Kvartetti ovilla on
M1 sertifikaatti.

PINTAVAIHTOEHDOT

Valittavissa on laaja valikoima erilaisia kuoseja, mm. sileitä mattapintoja sekä 
struktuuripintaisia puukuoseja.

Värivaihtoehdot löytyvät Kensa mallistosta:
https://www.kensa.fi/fi/mallisto/mallisto/kvartetti.html

https://www.kensa.fi/fi/mallisto/mallisto/kvartetti.html


KORKEAPAINELAMINAATTIOVI
KÄYTTÖKOHTEET

Laminaattiovi sopii erinomaisesti 
tiloihin, joissa ovelta vaaditaan 
korkeaa kulutuksenkestävyyttä. 
Esimerkiksi vuokrattaviin kohteisiin ja 
julkisiin tiloihin. 

LEVYVAHVUUDET

Korkeapainelaminaattiovet ovat 
vahvuudeltaan 18 mm.

PINTA VAIHTOEHDOT

Kensan valikoimiin kuuluvat valkoinen 
(F1009) suorareunainen laminaattiovi 
sekä valkoinen (F1009) ja harmaa 
(F7927) taivereunainen ovi (R5), joissa 
on ABS-lista päissä. 
Taivereunaisista ovista on saatavilla 
vakioleveydet. Suorareunaiset ovet 
ovat saatavilla myös erikoismitoilla.

MATERIAALI

Erittäin kestävä laminaattiovi 
valmistetaan tiiviistä 
kosteudenkestävästä lastulevystä (P3). 
Pinta on tehty hartsista ja paperista. 
Laminaattipinta on 0,5 mm molemmin 
puolin ja se on ympärinauhoitettu 
1 mm ABS reunanauhalla. Nauha 
kiinnitetään kosteudenkestävällä PUR-
liimalla. Reunanauha kiinnitetään oven 
päihin. 

Korkeapainelaminaatti on hyvä 
valinta, kun ovelta vaaditaan 

erityistä kulutuksenkestävyyttä.



VÄLITILALEVYT

KÄYTTÖKOHTEET
Välitilalevyt on tarkoitettu sisätiloihin, esimerkiksi keittiön tai 
kodinhoitohuoneen välitilaan.

MATERIAALI

Kensan välitilalevyt valmistetaan kestävästä HDF-levystä pinnoittamalla
uretaanimaalilla ja/tai lakkaamalla.

PINTA VAIHTOEHDOT

Välitilalevyjä on saatavilla maalattuna Kensan vakiosävyissä ja erikoissävyissä 
asiakkaan toiveiden mukaisesti.  Mallistossamme on sileän lisäksi viisi 
kuviollista mallia.

LEVYKOKO
Tiili, Laatta ja Sileä 2600x626x6mm
Hunajakenno 2600x620x6mm
Ruoto 2575x626x6mm
Art Deco 2590x626x6mm

Välitilalevy on helppo asentaa 
keveyden ja työstettävyyden 

ansiosta.

Kensan välitilalevy on näyttävä 
valinta myös runkojen peitelevyksi, 

esimerkiksi saarekkeen taustalle.



Tutustu lähemmin tuotteisiimme nettisivuillamme www.kensa.fi sekä 
jälleenmyyjiemme luona. 

Kysy lähin jälleenmyyjäsi tästä linkistä tai sivulta https://www.kensa.fi/fi/yhteys/
myynti.html.

YHTEYSTIEDOT

Kensa Oy
Targantie 9
68100 Himanka

Puh. (06) 878 0200
Faksi (06) 878 0233

mailto:kensa%40kensa.fi?subject=L%C3%A4hin%20j%C3%A4lleenmyyj%C3%A4
https://www.instagram.com/kensa_oy/
https://www.facebook.com/Kensapuu
https://www.linkedin.com/company/kensa-oy/
http://kensa.fi

