
130

Magia

HopeaValkoinen

Magiassa on teräsprofiilit ja samanväriset teräskiskot. Oven 
vedin osana profiilia.

Oven mukana tulee yläkiskoon asennettava oven paikoitin.

Liukuovivalikoiman profiilit ja ovimallit

Peili
Kirkas

Lasi
Musta 

Liukuovimateriaalit Magia-liukuovelle

Lasi
Luonnonvalkoinen

UUTUUS
2015

Kalustelevy
Harjattu hopea

Kalustelevy
Valkoinen

Kalustelevy
Luonnonvalkoinen puu

UUTUUS
2015
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Ovet:   Magia     s. 130
Profiili: Hopea     s. 130
Kuosi:   Kirkas peili    s. 130
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Ovet:   Merlin     s. 133
Profiili: Hopea     s. 133
Kuosi:   Tummanharmaa kalvolasi   s. 133  
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Ovet:   Merlin     s. 133
Profiili: Hopea     s. 133
Kuosi:   Tummanharmaa kalvolasi   s. 133  
  

LIUKUOVET

Merlin
Leveä alumiininen liukuovimalli, toimii myös tilanjakajana. 

Liukuovessa on kaksi vedintä samalla puolella, tilanjakajassa 4 vedintä, kaksi 
kummallakin puolella.

Sekä liukuovea että tilanjakajaa saatavana myös täysin ilman vetimiä.

Proifiili ja kiskot samanväriset. Liukuovi saatavana laseilla ja peileillä sekä 10mm 
kalustelevyillä (sis. kalvo ja maalattu). Tilanjakaja saatavana 10 mm kalustelevyllä.

Tilanjakajassa yksiraiteinen kisko, jossa mukana ovenpysäyttimet.

HopeaValkoinen

UUTUUS
2014

Lasi
Luonnonvalkoinen

Peili
Kirkas

Peili
Pronssi

Lasi
Musta 

Lasi
Tummanharmaa

Peili
Harmaa

Lasi
Punainen

Lasi
Lumi

Lasi
Hiekka

Liukuovimateriaalit Merlin-liukuovelle

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

Kalustelevy
Harjattu hopea

Kalustelevy
Valkoinen

Kalustelevy
Luonnonvalkoinen puu

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

Kalustelevy
Vaalea tammi

Kalustelevy
Kaarna tammi

UUTUUS
2015

Lasi
Riisipaperi
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Kalusteliukuovi Duetto
Kalusteliukuovi Duetto, vain umpiovena. Lasiaukko-ovet leveäkehäisellä ovella (s. 137).

Oveen saatavana maalatut sävyt puolikiiltävänä ja kiiltävänä (ks. s. 88–89).

Liukukiskon väri on valkoinen,  jos profiilin maalisävy 201 tai NCS, muissa sävyissä hopea.

Saatavana vetimillä tai ilman.

Oven mukana tulee yläkiskoon asennettava oven paikoitin.

Kun oven leveys on yli 800 mm, oveen on lisävarusteena saatavana vaimennin.

Kalusteliukuovi Simple

LIUKUOVET

Sileä kalusteliukuovi Simple, vahvuus 22mm, vain umpiovena. Lasiaukko-ovet 
leveäkehäisellä ovella (s. 137).

Oveen saatavana maalatut sävyt puolikiiltävänä ja kiiltävänä (ks. s. 88–89).

Liukukiskon väri on valkoinen,  jos profiilin maalisävy 201 tai NCS, muissa sävyissä hopea.

Saatavana vetimillä tai ilman.

Oven mukana tulee yläkiskoon asennettava oven paikoitin.

Kun oven leveys on yli 800 mm, oveen on lisävarusteena saatavana vaimennin.
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Ovet:   Kalusteliukuovi Duetto         s. 134
 Kalusteliukuovi Simple         s. 134
Sävy: Perusvalkoinen      s. 88
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Ovet:   Leveäkehäinen liukuovi   s. 137
Kiskot: Hopea     s. 137
Sävy:   Vaalean harmaa    s. 88  
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Ovet:   Leveäkehäinen liukuovi   s. 137
Kiskot: Hopea     s. 137
Sävy:   Vaalean harmaa    s. 88  
  

LIUKUOVET

Leveäkehäinen liukuovi
Uudella leveäkehäisellä liukuovella saat viimeistellyn ilmeen kaikille liukuovellisille 
säilytysjärjestelmille.

Oveen saatavana maalatut sävyt puolikiiltävänä ja kiiltävänä.

Liukukiskon väri on valkoinen,  jos kehän maalisavy on valkoinen.

Saatavana vetimillä tai ilman.

Oven mukana tulee yläkiskoon asennettava oven paikoitin.

Kun oven leveys on yli 800 mm, oveen on lisävarusteena saatavana vaimennin.

Profiili:

Suklaa

Naava

Mocca

Vanha sininen

Kylmä valkoinen

Perusvalkoinen 

Tumman harmaa

Purppura

Puhdas valkoinen 

Vaalean harmaa

Punainen

Vanilja

Musta

Toffee

Kitti

Antrasiitti

Havu

Maalatut perussävyt

Saatavana kalusteliukioviin ja MDF-kehäoven profiiliin ja peiliosaan.

UUTUUS
2014

UUTUUS
2014

UUTUUS
2014

UUTUUS
2014
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LIUKUOVET

Peilit

Kuosivalikoima MDF-liukuoviin

Lasit

Musta Tummanharmaa Luonnonvalkoinen

Matta valkoinen Lumi PunainenHiekka

Kalustelevyt

Valkoinen Luonnonvalkoinen puu Kaarna tammiVaalea tammi

UUTUUS
2014

Harjattu hopea

Kirkas Harmaa Pronssi

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

UUTUUS
2015

Riisipaperi
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LIUKUOVET
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MUKAVA®  

Mukava® on täysin uusi ja innovatiivinen liukuovirunkojärjestelmä, jonka mittamuuntuvuus sekä 
asentamisen helppous ja nopeus täytyy todeta omin silmin! Mukava® on suunniteltu täysin 
mittamuuntuvaksi, joten syvyys, korkeus ja leveys ovat valittavissa täysin vapaasti. Mukava® on 
erittäin nopea ja vaivaton asentaa. 

Mukava® tarkoittaa myös laatua; rungoissa ei esimerkiksi ole ylimääräisiä reikiä, vaan 
pelkästään tarvittavat poraukset. Valitsemalla moduulin, runkovärin, setit, lisätarvikkeet, 
liukuoviprofiilit, ovet ja lasit saat takuuvarmasti tilaan ja tarpeisiin soveltuvan kokonaisuuden. 
Vaihtoehtojen määrä yhdistettynä järjestelmän mittamuuntuvuuteen tarkoittaa käytännössä 
rajattomia mahdollisuuksia.

• valmistettu tarkalleen tilauksen mukaan

• ei vakiomittoja

• erittäin nopea asentaa

• numeroidut komponentit

• varusteiden mukaiset poraukset

• laatikot, korit, hyllyt, vaatetangot, lisävarusteet

• nyt saatavana myös itse suunniteltu kokonaisuus

• soveltuu taustan kanssa tilanjakajaksi

Liukuovijärjestelmien runkovärit

LIUKUOVET

Vaalea tammiHarmaa Valkoinen

Kaarna Tammi

UUTUUS
2014
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MUKAVA®  

Versio 1

Ykkösversiossa ovet ja 
yläkisko kiinnitetään yläpohja/
valolippaan ja alakisko lattiaan, 
päätysivujen väliin.

Versio 2

Versiossa kaksi kiskot 
asennetaan päätysivujen 
väliin, alakisko lattiaan ja 
yläkisko kattoon.

Versio 3

Versiossa kolme liukuovet 
toimivat itsenäisesti seinien, 
lattian ja katon välissä. Runko 
jää kokonaisuudessaan ovien 
taakse. 

Reilu®  asennusvaihtoehdot

REILU®  

Reilu® on uusi liukuovellisen säilytysjärjestelmän runko, joka muuntautuu moneksi. Reilulla teet 
säilytysjärjestelmän millintarkasti paikkaan kuin paikkaan ja juuri niin kuin haluat. Kokonaisuuden 
välit voit mitoittaa haluamallasi tavalla ja varustaa ne hyllyillä, koreilla tai vaatetangoilla. Reilulla 
voit siis tehdä aina sopivan ratkaisun asiakkaasi tarpeeseen.

Kokonaisuus koostuu päätysivuista, välisivuista, hyllyistä ja yläpohja-/valolipasta. Pääty- ja 
välisivut kiinnitetään suoraan seinään ja hyllyt tulevat lukitsevilla hyllykannakkeilla kiinni sivuihin.

• kolme erilaista versiota

• suunnitele täysin haluamasi kokonaisuus vakiokomponenteista

• vaatetangot, hyllyt ja korit

• edullinen hinta

LIUKUOVET


