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EMOTION UP - VÄRIVALIKOIMA

UP HARTSIPITOJEN VÄRISÄVYT JALAVAPUU PINTOJEN VÄRISÄVYT

PUU VAIHTOEDOT
Katso matta lakkojen sävyjä sisäpintojen sävyiksi, jotka on yhdistyvät ovien ulkopinnan puiden sävyihin.

OVEN PINNAN VÄRISÄVYT |
Ainoastaan Young oviin

MATTALAKKAUS VÄRISÄVYT
Ainoastaan Young oviin

ovien hartsipinnat lakattuna

metallilakkojen värisävyt katso mattapintaiset lakat sisäpintoihin, jotka 
sopivat yhteen oksidit sävyihin

bianco luna 9003 bianco

light grey | 
vaaleanharmaa

titanio

canapa Y20259 canapa

dark grey | 
tummanharmaa

nichel

grigio 7039 grigio aston

tortora

piombo

terracotta

oksidit messinki |
ossido ottone

oksidit pronssi |
ossido bronzo

rovere nodi
tammi knots (solmuja)

rovere gesso
tammi gesso

rovere visone
tammi visone

rovere cenere
tammi cenere

rovere castoro
tammi castro

noce Canaletto
Canaletto pähkinäpuu

bianco extra | 
extra valkoinen

rovere termotrattato 
lämpökäsitelty 
tammipuu

HUOM: Värien kopiointi paperilla voi olla erilainen alkuperäisten värien suhteen, joten nämä sävyt olisi pidettävä vain edustavina.

läpinäkymätön valkoinen | bianco opaco

beige

LÄMPÖMUOVATTU PINTA

cat. 1 cat. 2 cat. 2 cat. 2cat. 2 cat. 2 cat. 2

gesso visone cenere castoro

ottone bronzo

vain vetimiin ja sisäosiin
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EMOTION UP - VÄRIVALIKOIMA

MATTA JA KIILTOLAKKAUSTEN VÄRISÄVYT

Vesipohjaiset lakat mahdollistavat liuottimien ilmakehän päästöjen vähentämisen, ja niille on ominaista tuoksun puute, joka suojaa käyttäjän ja kuluttajan terveyttä.

METALLI MATTALAKKOJEN
SÄVYT

9003
bianco

3005
rosso bordeaux

253
lavanda

Y23919
terracotta

9010 
panna

6002
verde foglia

246
grigio garda

Y23918
moka

1013 
fior di loto

192
verde pomplemo

Y23923
carta da zucchero

7016
grigio antracite

9001 
crema

190
verde pallido

7035
grigio chiaro

9017 
nero

135
giallo zinco

5021
verde petrolio

252
grigio polvere

Y18231 
light grey

140
giallo cromo

199
verde Finlandia

255
blu piombo

Y18232 
dark grey

173
bruciato

9002
ghiaccio

Y20260
tortora

2010
biscotto

238
grigio perla

Y20259
canapa

titanio

3001
rosso acceso

7044
grigio seta

Y20261
corda

nichel

3003
rosso

5010
blu genziana

7039 
grigio aston

piombo

** perus mattalakkojen värisävyt

**

**

**

valkoinen kerma lootuskukka keltainen sinkki kromin 
keltainen

poltettu keksi kirkkaan-
punainen

punainen

punaviini lehden vihreä greipin vihreä vaaleanvihreä  öljyn vihreä Suomen vihreä jää helmenharmaa silkinharmaa gentian sininen

laventeli garda harmaa sokeripaperi vaaleanharmaa jauheenharmaa lyijyn sininen turturikyyhky hamppu köysi astoni harmaa

antrasiitin
harmaa

musta vaaleanharmaa tummanharmaa
titaani nikkeli
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EMOTION UP - VÄRIVALIKOIMA

LISÄVARUSTEET (Ainoastaan vaatekaapiin jossa on strip ovet )

opaco | matta
cat. 1

lucidato kiiltävä
cat. 2

KOVANAHKA PINTOJEN SÄVYT

opaco | matta
cat. 1

lucidato | kiiltävä
cat. 2

LAMINAM®  "listat" ovipaneliin  (ainoastaan geo B - C  oviin)

noir desir calacatta oro

opaco | matta
cat. 1

lucidato | kiiltävä
cat. 2

orobico grigio

tummanruskea | 
marrone scuro

(Ainoastaan cuoio oviin)

köysi | corda valkoinen | bianco musta | nero

rovere nodi
tammi knots

rovere gesso
tammi gesso

rovere visone
tammi visio

rovere cenere
tammi cenere

rovere castoro
tammi castoro

noce Canaletto
Canaletto pähkinäpuu

rovere termotrattato 
Lämpökäsitelty 
tammipuu 
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garzato alpaca pino lagos rovere termotrattato 
lämpökäsitelty 
tammipuu

EMOTION UP - VÄRIVALIKOIMA

LASIT
cat. 2

bianco
valkoinen

KUVIOIDUT PINNAT 
vaatekaappien sisäpintoihin 

LASIT 
cat. 1

sabbia chiaro
vaaleahiekka

sabbia scuro
tummahiekka

corda
köysi

grigio pietra
kivenharmaa

grigio chiaro
vaaleanharmaa

grigio medio
keskiharmaa

grigio polvere
jauheenharmaa

giallo cromo
kromin keltainen

verde pompelmo
greipinvihreä 

rosso rubino
rubiininpunainen

nero
musta

stopsol fumé
savunharmaa 
stopsol

specchio
peili

specchio bronzo
pronssi peili

specchio fumo
savulasi peili

trasparente
läpinäkyvä

trasparente grigio
harmaa läpinäkyvä

* **

* HUOMIO: stopsol-lasien läpi voi näkyä mahdollisesti pilkahdus reunuksia
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EMOTION UP - LIUKUOVI VAATEKAAPPIJÄRJESTELMÄN ESITTELY

EMOTION UP - LIUKUOVI VAATEKAAPPIJÄRJESTELMÄN ESITTELY

SARANAOVI ELEMENTTI

GEO B

GEO C

COMPOSTA sp.|th. 30 - flush-fitting liukuovi 
puut - lakattuna

COMPOSTA  PLUS sp.|th. 30 - liukuovi 
puut - lakattuna

GEO A sp.|th. 30 - liukuovi 
puut - lakattuna

TECNO sp.|th. 30 - liukuovi 
puut - lakattuna

GREEN sp.|th 30 - liukuovi 
puut - lakattuna
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EMOTION UP - LIUKUOVI VAATEKAAPPIJÄRJESTELMÄN ESITTELY

EMOTION UP - LIUKUOVI VAATEKAAPPIJÄRJESTELMÄN ESITTELY

TELAIO “O” sp. |th. 47
puut - lakattuna - lasit tai peilit

PÄÄTY-YKSIKKÖ
KESKI KIRJAHYLLY

STRIP sp. |th. 30
puut - lakattuna

SLIDE sp. |th. 30
puut - lakattuna

TELAIO “A” 

TELAIO “C” 

VERTICAL A sp. |th. 30 
lakattuna

VERTICAL B sp. |th. 30
puut - lakattuna

YOUNG sp. |th. 25 
kuvioidulla erivärisillä puupinnoilla
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EMOTION UP - TEKNISET OMINAISUUDET

TÄYDELLINEN VALIKOIMA

Dall'Agnese vaatekaapit valmistetaan siten että ne sopivat tilaan kuin tilaan ja kaikkiin säilytystarpeisiin, tämän mahdollistaa joustavat mitat ja laaja valikoimalla lakkojen 
värisävyjä ja lämpimiä puun sävyjä kaappien viimeistelyyn, ja kaapin sisätiloihin saatavat varusteet.EMOTION-vaatekaappi on suunniteltu mahdollisimman monipuoliseksi ja 
esteettiseksi.Laaja modulaarisuus leveys - 425 - 478 - 600 - 875 - 981 - 1225 - 1425 - ja korkeus - 2228 - 2356 - 2580 - 2900 - mahdollistaa kaapin siottamisen mihinkä 
tahansa huoneeseen ja kaapit mukautuvat mihin tahansa tilaan ja paikaan. Todella laaja valikoima saranoituja, liukuvia, flush-fitting ovia, joita on saatavan viimeisteltynä eri 
värien  ja puusävyjen yhdistelmillä , jotka vastaavat markkinoiden tarpeita. Lisäksi on saatavana kahdentyyppisiä kulmayksiköitä, kolmen tyyppisiä siltaelementtejä, 
työpöytäyksiköitä ja vetolaatikoita, päätykappaleita, kirjahyllyelementtejä, mediakeskusia, useita sisäisiä lisävarusteita päivittäisiin tarpeisiin, vöistä  karavatteihin, haluamme 
tarjota monipuolista säilytystilaa arkeesi, ja olemme huomioineet myös materiaalit, joita käytämme kun rakennamme vaatekaapin sinulle, käyttämämme materiaalit ovat 
myrkyttömiä ja vähäpäästöisiä. Kaikki kokoonpanojen yhdistelmät ja mahdollisuudet näkyvät seuraavilla sivuilla.

SISÄISET RAKENTEET
Yläpannelit, pohjapaneelit ja väliseinät ovat 25 mm paksuisia, hyllyt 40 mm, taustapaneeli 8 mm, kaikki paneelit ovat 
keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, levyn 
pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipintaa on saatavana pinnoitettuna seuraavilla viimeistelyillä:
- melamiini garzato alpaka
- melamiini pino lagos
- melamiini lämpökäsitelty tammi
- mattalakattuna, saatavilla lakattuna kaikilla värivalikoiman lakkausten värivaihtoehdoilla
Kaikkien viimeistelyjen pinnat ovat pestäviä ja käsitelty siten, että ne kestävät erinomaisesti kulutusta ja naarmuja.

SIVUPANEELIT
Sivupaneelien reunat on pinnoitettu, kaikki paneelit ovat keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipintaa on 
saatavana pinnoitettuna seuraavilla viimeistelyillä: 22 mm paksu paneeli: 2-puolinen melamiinia jalavapinnalla. 25 mm 
paksu paneli melamiinia väreillä: bianco luna tai tortoran tai grigio tai garzato alpaca tai pino lagos  värisellä 
kuvioidulla pinnalla tai lämpökäsiteltyä tammipuuta pinnalla. 25 mm paksu paneeli melamiinia: sisäpinnaltaan garzato 
alpaca tai  pino lagos värisellä kuvioidulla pinnalla tai lämpökäsiteltyä tammipuuta pinnalla, ulkopinta pinnoitettuna:
- tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu puuvaihtoehtoja
- melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla
- melamiinipinta on pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla

PORAUKSET
Sivupaneelin sisäosassa on poraus, jonka halkaisija on 3 mm, porauksen reikien väli on 128 mm hyllyjen sijoittamista 
varten.

AVAUS- JA SULKEMISJÄRJESTELMÄ
Kolme erilaista oven aukaisumallia: saranoitu, liukuva ja flush-fitting mekanismi. Saranoidut ovet on varustettu 
saranoilla, jotka ovat rakenteeltaan ruskeaa metallia, saranoiden avauskulma on 94 °, ja kulmayksikölle 180 °, saranat 
on varustettu pehmeä sulkujärjestelmällä. HUOM. sisemmän kulman ja päätyelementin saranat ovat nikkelillä 
päällystettyjä. Kaikki saranat voidaan säätää vaakasuoraan, pystysuoraan, ja syvyyteen. Saranoiden laatu on todistettu 
C.A.T.A.S. kestotesteillä 80 000 aukaisu (UNI 10715799, par. 10.4). Saranoidut ovet H. 2208 toimitetaan 4 saranalla,
kun taas H. 2336 ja 2560 toimitetaan 5 saranalla, ja H. 2800 toimitetaan 6 saranalla. Liukuovien kaapit vaatekaapissa
on varustettu etukytkimellä, joka mahdollistaa kokoonpanon ilman näkyviä reikiä ja oven pehmeän aukaisun ja
sulkemisen.

SÄÄTÖ
Kaapin tasoitus tapahtuu säätöjalkojen kautta, jotka on sijoitettu vaatekaapin pohjalle ja säädettävissä 
kuusiokoloavaimella.

VALAISTUS
Kolme erilaista LED-valaistusjärjestelmää (lämmin valo 3000 ° K):
- Avoimissa yksiköissä, joissa on kosketusjärjestelmä, asennetaan  se siltaelementtien ja TV-yksiköiden alle.
- Keskeisille kirjahyllyille, joilla on suora yhteys sähköverkkoon kytkeytymisen kautta. Voidaan systeemi lisäksi varustaa
langattomalla kauko-ohjaimella. Se sijoitetaan pystysuoraan sivupaneeleihin ja väliseiniin.
- Vaatekaappien sisäyksiköt, joissa on liiketunnistin. Sijoitetaan vaakasuoraan hyllyille ja yläpaneeliin tai pystysuoraan
sivupaneeleihin ja väliseiniin.
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EMOTION UP - TEKNISET OMINAISUUDET

LASIT JA PELIT
Saatavana laaja valikoima laseja eri väreillä, kaikki lasit ja peilit ovat paksuudeltaan 4 mm. Kehystetyt lasit karkaistaan 
UNI-standardien mukaisesti käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi rikkoutumisen varalta. Kehystetyt peilit 
toimitetaan onnettomuuksien ehkäisy kalvolla , joka on peilin sisäpuolella. Lasi tai peiliovien koon muuttaminen ei ole 
mahdollista. UP oviin on saatavilla lasi vain läpinäkyvällä lasilla ja harmaalla läpinäkyvällä lasilla.

MAALAUS
Käytetyt maalit ovat vähäjäännöksisiä ja myrkyttömiä. Puun ja lakattujen viimeistelyjen osalta käytetään 
vesiohenteisia maaleja. Lakatuille kiiltäville pinnoille käytetään liuotinpohjaisia maaleja. Puu huokoisella pinnalla, 
huokoinen pinta on harjattu. Eurooppalainen LIFE-tavaramerkki tunnistaa vesiohenteiset maalit, koska ne 
mahdollistavat liuottimien ilmakehän päästöjen vähentämisen, ja niille on ominaista tuoksun puute, käyttäjän ja 
kuluttajan terveyden suojelu.

TOLERANSSIT
Tuotteessa olevat puuosat saattavat muuttua ajan kuluessa valon ja kosteuden sekä ajan kulumisen vuoksi. 
Lakattujen lakkausten viimeistelyjen tuotevaihtelut sisältyvät toleranssimarginaalein. Jos tilaus on myöhempi, ei taata, 
että värit sopivat täydellisesti alkuperäiseen kokoonpanoon. 

UP HARTSIPINNAT
Hartsin vaikutuskerros levitetään käsin käyttäen ruiskua ja lastaa kolmiulotteisen betonivaikutuksen aikaansaamiseksi. 
Metallilakka kerros luodaan käsin ruiskuttamalla ja hiomalla, jotta saadaan harjattu metallivaikutus. Koska työvaiheet 
suoritetaan manuaalisesti, alueet saattavat olla epätasaisia, mutta tämä lisää vain sen arvoa ja arvostusta, koska aina 
tuotteiden hartsipinta on syntynyt käsityönä ja näin tuotteet ovat käsityönä valmistettuja tuotteita. Puhdista ko. tuotteen 
pinta aina vesi ja puhdistusaine liuoksella (sekoitussuhde 50:50).

KOKOAMINEN
Vaatekaappijärjestelmän asentaminen vaatii ylimääräistä vähimmäistilaa kokoonpanon kokonaiskoon verrattuna:

- normaaliovi vaatekaapit: 25 mm
- liukuovi vaatekaapit:korkeus 50 mm
- liukuovi flush-fitting ovella:korkeus 50 mm
- kaikissa avausjärjestelmissä leveys 40 mm
Huomio: muista lisätä jalkalistan paksuus aina mitatun tilan mittoihin.

RÄÄTÄLÖITYJÄ RATKAISUJA
Vaatekaappien korkeutta, leveyttä ja syvyyttä voidaan vähentää monella eri tavalla.
Erittäin joustava vaatekaappijärjestelmä, joka sopeutuu kaikkiin asunnon tai talon tiloihin sen modulaarisuuden 
ansiosta, osastojen ja laatikoiden kokoa voidaan muuttaa, pystysuununnassa ja vaakatasossa olevia levyjen kokoa 
voidaan muuttaa, ovien kokoa voidaan muuttaa varastoyksiköihin ja kapeaa kokoonpanoa varten. 
On myös mahdollista pyytää näytelakkauksia pyynnöstä ilmoittamalla RAL-viitekoodi. Jos vaatekaapin syvyysmitta 
pienenee, vaatekaapit on aina kiinnitettävä seinään turvallisuuden vuoksi
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LIUKUOVET
Mittaominaisuudet 

Pohjakuva 

KESKI KIRJAHYLLY-YKSIKKÖ
P. - D. 362
L. 425 - 478 - 600 - 875 - 981
H. 2228 - 2356 - 2580 - 2900

Vakiovarusteet: 
H. 2228 - 2356 - 2580 = N. 8 hyllyllä
H. 2900 = N. 9 hyllyllä

Huomio: hyllyt sijoitetaan yhtä kauas toisistaan. Hyllyä ei 
voi siirtää muissa asennoissa.

KESKI KIRJAHYLLY-YKSIKKÖ

* Aina sijoitettava kahden vaatekapin väliin

425 - 478 - 600 - 875 - 981

36
2 61

1

*
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LIUKUOVET
Mittaominaisuudet 

HORISONTAALISET VAATEKAAPPIMODUULIT

MODULAARISUUS

5

61
9 

- 6
24

65
1 

- 6
61

 - 
67

8*
*

2415221189578

61
7 

- 6
22

 - 
63

9 
*

58
5

VERTIKAALISET VAATEKAAPPIMODUULIT
sisäinen liukuovi ulkoinen liukuovi

* Syvyys puolella w /
sisäinen ovi:
617 w / young ovi ph.|th. 25
622 ovella ph.|th. 30
639 w / kehys ovi ph.|th. 47

** Syvyys puolella w / 
sisäinen ovi:
651 w / young ovi ph.|th 25 
661 ovella ph.|th 30 
678 w / kehys ovi ph.|th 47

0v
i 

si
sä

in
en

 m
od

uu
li Sivupaneeli

Yläpaneeli th. 25

Väliseinäpaaneeli th. 25

Ylä liukukisko

Syvempi sivupaneeli th. 25

Pohja liukukisko

Säätöjalat

Pohjapaneeli th. 25 

Hylly  th.  40

Sivupaneeli th. 25

Taustapaneeli st. 8

Ulkoinen ovi th. 25/30/47

Sisäinen ovi th. 25/30/47
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*

*
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875 875

875 875 875

875875875875

*

875

*875 875

* *875 875

* *

981 981

1225 1225

1425 1425

981 981 981

1225 1225 1225

981 981 981 981

1425 1425 1425

1225 1225 1225 1225

981

981 1225

12251425

981

189189 1225

189189

981 12251225

1225 14251425

52215221 981981

LIUKUOVET
Horisontaalinen modulaarisuus

leveys

1825

2525

2281

2725

2925 3287

3625 3837

4049 4537

2037

1931

2725 2831

3043 3531

3775 4175

4375

5025

leveys

* sisäpuolisia laatikoita tai irrotettavia elementtejä ei saa
sijoittaa vaatekaapin sisään.

HUOMIO:
Ovien liukukiskot on suunniteltu vähintään kahden ja enintään 3 moduuliyksikköön, riippuen yksiköiden koosta. 
Vaatekaapeissa, joissa on enemmän kuin 3 moduuliyksikköä, käytetään useita liukukiskoja. Liukukiskot toimitetaan erillisessä ja 
täysikokoisessa pakkauksessa. Liukukiskojen pituus vastaa vaatekaapin pituutta miinus sivupaneelien paksuus.

2-ovisessa vaatekaapissa on yksi liukukisko vasemmanpuoleiselle sisäiselle ovelle ja toinen liukukisko oikeanpuoleiselle ulkoiselle
ovelle, mutta myös ovien vastakkainen järjestys on mahdollista.

3-ovisessa vaatekaapissa on yksi liukukisko vasemmanpuoleiselle sisäiselle ovelle ja yksi liukukisko keskimmäistä ulkoiselle ovelle
(keskimmäinen ovi liukuu oikealle, mutta myös päinvastoin) ja yksi liukukisko oikeanpuoleiselle sisäiselle ovelle

Vaatekaappi, jossa on yli 3 moduuliyksikköä, tarvitaan lisää liukukiskoja. Ensimmäinen vasemmanpuoleinen sisäinen ovi ja toinen 
oikeanpuoleinen keskimmäinen ulkoinen ovi pitää liukua auki samaan suuntaan. Viimeinen oikeanpuoleinen sisäinen ovi ja 
ensimmäinen vasemmanpuoleinen keskimmäinen ulkoinen ovi pitää liukua auki samaan suuntaan.
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LIUKUOVET
Sivupaneelien käyttö

SIVUPANEELI

SIVUPANEELI 
P. | D. 585
Sp. | Th. 25
H. 2228 - 2356 - 2580

SYVEMPI SIVUPANEEL
P. | D. 619 - 624
Sp. | Th. 25
H. 2228 - 2356 - 2580

SYVEMPI SIVUPANEELI

Pohjakuva

Ovi

61
9 

- 
62

4

Pohjakuva

Ovi
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LIUKUOVET
Väliseinien käyttö

VÄLISEINÄPANEELIT

VÄLISEINÄPANEELIT

P. | D. 585
Sp. | Th. 25
H. 2168 - 2296 - 2520

VÄLISEINÄPANEELI EDELTÄVÄN VAATEKAPPI 
MODUULIYKSIKÖN JA SEURAAVAN 
MODUULIYKSIKÖN VÄLIIN JOISSA ON ULKOISET 
VAATEKAPPIOVET VIEREKKÄIN
P. | D. 585
Sp. | Th. 25

SPESIAALI VÄLISEINÄPANEELI normaaliovi- ja liukuovi-
vaatekaappi moduuliyksiköiden väliin.
P. | D. 622
Sp. | Th. 25
H. 2228 - 2356 - 2580

SPESIAALIT VÄLISEINÄPANEELIT

* 

Pohjakuva

Vierekkäinen ulkoiset liukuovet

Ovi

Ovi Ovi Ovi

* Väliseinäpaneeli
vierekkäisten
moduuliyksiköiden
väliin joissa on
ulkoiset
vaatekaapinovet
vierekkäin

Pohjakuva

Standardi väliseinäpaneeli
Spesiaali väliseinäpaneeli 

Ovi Liukuovi

Liukuovi

Ovi
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LIUKUOVET
Sivupaneelien ominaisuudet

SIVUPANEELIT TH.|SP. 25 mm SIVUPANEELIT TH.|SP. 25 mm

619
585

25 624
585

25

Kuvioduilla pinnalla

Porauksen reiänväli  128 2-puolinen
sivupaneeli
(molemmin puolin)
melamiinia kuvioi-
duilla pinnoilla väreillä
viimeisteltynä tai
melamiinia kuvioi-
duilla pinnoilla
seuraavilla viimeiste-
lyillä viimeisteltynä:
Garzato alpaca ,Pino
lagos, tai Lämpö-
käsitelty tammi

Paneelin pinnoitettava 
ulkopuoli: matta tai 
kiiltolakattuna**, up 
hartsipinnalla**, cat.1  
ja cat. 2 puu 
vaihtoehdoilla**

Pohjan, yläosan, hyllyjen, taustapaneelien 
melamiinipinnat viimeisteltynä kuvioiduilla 
pinnoilla: garzato alpaka, pino-lagos tai 
lämpökäsitelty tammi; saatavilla myös 
mattalakattuna**.

Pohjan, yläosan, hyllyjen, taustapaneelien 
melamiinipinnat viimeisteltynä kuvioiduilla 
pinnoilla: garzato alpaka, pino lagos tai 
lämpökäsitelty tammi; saatavilla myös 
mattalakattuna.

Lakattuna, up hartsipinnalla, puut

Sisäpuolen melamiinipinnat 
viimeisteltynä kuvioiduilla pinnoilla: 
garzato alpaka, pino-lagos tai 
lämpökäsitelty tammi; saatavilla 
myös mattalakattuna**.

Porauksen reiänväli  128

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT 

Sisä- ja ulkopinnalle
- bianco luna värisellä kuvioidulla pinnalla
- tortoran värisellä kuvioidulla pinnalla
- grigio värisellä kuvioidulla pinnalla
- garzato alpaca värisellä kuvioidulla pinnalla
- pino lagos värisellä kuvioidulla pinnalla
- lämpökäsitelty tammi värisellä kuvioidulla pinnalla

TEKNISET OMINAISUUDET
Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu lastulevyä, 
jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 25 mm, levyn pinta 
on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on pinnoitettu bianco luna, 
tortora, grigio, garzato alpaca, pino lagos tai lämpökäsitelty tammi 
värisellä kuvioidulla pinnalla.

Huom .: Sivupaneelin sisäosassa on poraus, jonka halkaisija on 3 mm, 
porauksen reikien väli on 128 mm, hyllyjen sijoittamiseksi.

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT 

Sisäpuoli:
- garzato alpaka kuvioidulla pinnalla
- pino lagos kuvioidulla pinnalla
- lämpökäsitelty tammi kuvioidulla pinnalla
- mattalakattuna**

Ulkopuoli:
- matta tai kiiltolakattuna **
- UP hartsipinnalla
- Puut cat. 1 - cat. 2 vaihtoedoilla

TEKNISET OMINAISUUDET
Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu lastulevyä, 
jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 25 mm, levyn pinta 
on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on viilutettu tammiviilulla, josta 
löytyy useita eri tammiviilu puuvaihtoehtoja, tai melamiinipinta on 
viimeistelty matta tai kiiltolakalla, tai melamiinipinta on pinnoitettu UP 
hartsipinnalla.

Huom .: Sivupaneelin sisäosassa on poraus, jonka halkaisija on 3 mm, 
porauksen reikien väli on 128 mm, hyllyjen sijoittamiseksi.

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 16/43



LIUKUOVET
Välisenäpaneelien ominaisuudet

VÄLISEINÄT TH.|SP. 25 mm

Väliseinä hyllyn ja pohjan väliin th. 25

Väliseinä th.  25m
od

ul
aa

rin
en

*

Spesiaali väliseinä th. 25

*

Väliseinä kahden 
vierekkäisen ulkoisen 
liukuoven väliin. 25

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT

- garzato alpaka kuvioidulla pinnalla
- pino lagos kuvioidulla pinnalla
- lämpökäsitelty tammi kuvioidulla pinnalla
- mattalakattuna**

TEKNISET OMINAISUUDET
Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu lastulevyä, 
jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 25 mm, levyn pinta 
on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on pinnoitettu garzato alpaca, 
pino lagos tai lämpökäsitelty tammi värisellä kuvioidulla pinnalla, 
saatavilla myös melamiinipinta on mattalakattuna**.

Huom .: Sivupaneelin sisäosassa on poraus, jonka halkaisija on 3 mm, 
porauksen reikien väli on 128 mm, hyllyjen sijoittamiseksi. Hyllyn ja 
pohjan välinen väliseinä leikataan tarpeen mukaan 128 mm välein*.

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 17/43



LIUKUOVET
vetimet

ALFA EPSILON

L. 655 - 335 104 x 14
ad incasso laterale 
sisäänrakennettu

ovenreunaan

135 x 86 L. 1550 393 x 44L. 960

VIPBETA MONITOR T

VIIMEISTELYT

KORKEUSMITTA 
JA SIJAINTI

Nichel satinato
Satiini nikkeli

YOUNG

SLIDE

COMPOSTA

VERTICAL

Brunito - Kiillotettu
 Bianco - Valkoinen 
Ottone - Messinki

Nichel satinato
Satiini nikkeli

Brunito - Kiillotettu 
Bianco - Valkoinen

Laccato opaco ** 
Matta lakattuna **

Brunito
Kiillotettu

96
0

26
0

65
5 33

5

41
7,

5 73
7,

5 10
69 10

22
86

15
50

15
50

86
8,

5
39

3

STRIP

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä

VOIDAAN KÄYTTÄÄ 
OVISSA  

Sivu 18/43



LIUKUOVET
oven tyyppi

SLIDE liukuovi / flush-fitting liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.

SEURAAVAT VETIMET ON SAATAVANA KYSEISEEN OVEEN

- Alfa - Beta - Epsilon - Monitor -  T - Vip

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

875 981 1225 875 981 1225

•

915 - 1021 - 1265

Pohjakuva

      liukuovi

TECNO liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.

VEDIN: on sisäänrakennettu ovenreunaan, oven korkeuden (h) 
pituudelta, vedintä on saatavilla viimeisteltynä mattalakattuna**

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

915 - 1021 - 1265

Pohjakuva

flush-fitting liukuovi

Vain liukuovet käyvät 
näihin moduuliyksiköihin

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 19/43



SLIDE LIUKUOVET
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TECNO LIUKUOVET

TECNO LIUKUOVET
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LIUKUOVET
oven tyyppi

COMPOSTA liukuovi / flush-fitting liukuovi

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

- Keskipaneelia on saatavilla myös  cat. 2  Canaletto pähkinäpuu-
pinnalla viimeisteltynä

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. 
Keskipaneelia on saatavilla myös  cat. 2 Canaletto pähkinäpuu-
pinnalla viimeisteltynä.

SEURAAVAT VETIMET ON SAATAVANA KYSEISIIN OVIIN

- Epsilon (ainoastaan liukuoviin)
-  Vip

915 - 1021 - 1265 - 1465

•

Pohjakuva

      liukuovi

Henkilökohtaisen maun mukaan 
voidaan kuhunkin kolmeen 
paneelin valita erilainen viimeistely 
saatavilla olevista viimeistely-
vaihtoehdoista. Keskipaneelia on 
saatavilla myös Canaletto 
pähkinäpuupinnalla viimeisteltynä.  

52415221189578 52415221189578

COMPOSTA PLUS liukuovi / flush-fitting liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

- Keskipaneelia on saatavilla myös  cat. 2  Canaletto pähkinäpuu-
pinnalla viimeisteltynä

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. 
Keskipaneelia on saatavilla myös  cat. 2 Canaletto pähkinäpuu-
pinnalla viimeisteltynä.

VEDIN: on sisäänrakennettu pitkin H. 440 mm paneelinreunaa, 
vedintä on saatavana tammipintojen eri vaihtoehdoilla, Canaletto 
pähkinäpuupinnalla tai matta lakattuna lakkausten 
värivaihtoehdoilla ** viimeisteltynä. 

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

915 - 1021 - 1265 - 1465

30

Pohjakuva

      liukuovi

flush-fitting liukuovi flush-fitting liukuovi

Vain liukuovet käyvät 
näihin moduuliyksiköihin

Vain liukuovet käyvät 
näihin moduuliyksiköihin

Henkilökohtaisen maun mukaan 
voidaan kuhunkin kolmeen 
paneelin valita erilainen viimeistely 
saatavilla olevista viimeistely-
vaihtoehdoista. Keskipaneelia on 
saatavilla myös Canaletto 
pähkinäpuupinnalla viimeisteltynä.  

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 23/43



COMPOSTA LIUKUOVET

COMPOSTA LIUKUOVET
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COMPOSTA PLUS LIUKUOVET 

COMPOSTA PLUS LIUKUOVET 
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COMPOSTA PLUS LIUKUOVET 

COMPOSTA PLUS LIUKUOVET Sivu 26/43



COMPOSTA PLUS LIUKUOVET 
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52415221189578

LIUKUOVET
oven tyyppi

GREEN liukuovi / flush-fitting liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.

VEDIN: on sisäänrakennettu pitkin H. 1044-1268 mm alemman 
paneelinreunaa, vedintä on saatavana tammipintojen eri 
vaihtoehdoilla, Canaletto pähkinäpuupinnalla tai matta lakattuna 
lakkausten värivaihtoehdoilla ** viimeisteltynä.

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

915 - 1021 - 1265 - 1465

10
44

 / 
12

68
85

5
44

0

23
39

 - 
25

63

1247 - 1447

30

Pohjakuva

      liukuovi

VERTICAL liukuovi

PANEELI “A” VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **

TEKNISET OMINAISUUDET
Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
matta ja kiiltolakattuna useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai 
melamiinipinta on pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen 
värivaihtoehdoilla.

PANEELI “B” VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
-  Canaletto pähkinäpuupinnalla viimeisteltynä cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET
Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla,  josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja melamiinipinta on viilutettu Canaletto 
pähkinäpuuviilulla tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla..

SEURAAVAT VETIMET ON SAATAVANA KYSEISIIN OVIIN
- Epsilon

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

515 - 621 - 865 - 1065

915 - 1021 - 1265 - 1465

23
39

 - 
25

63

A B

30

400

52415221189578

Pohjakuva

flush-fitting liukuovi

Vain liukuovet käyvät 
näihin moduuliyksiköihin

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 29/43



GREEN LIUKUOVET
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VERTICAL LIUKUOVET
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915 - 1021 - 1265 - 1465 *

LIUKUOVET
oven tyyppi

TELAIO “O” liukuovi TELAIO “A” liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
- lakattut lasit tai peilit **

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 12 
mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. 
Lasi tai peili th. 4 mm pinnalla.

VEDIN: alumiininen ovenkehys mahdollistaa oven aukaisun ilman 
vedintä. Vedintä on saatavana valkoisena tai mattalakattuna. **

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
- lakattut lasit tai peilit **

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 12 
mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. 
Lasi tai peili th. 4 mm pinnalla.

VEDIN: alumiininen ovenkehys mahdollistaa oven aukaisun ilman 
vedintä. Vedintä on saatavana valkoisena tai mattalakattuna. **

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

Pohjakuva

* Tämä leveys on saatavilla
vain valkoisella lasilla tai
peilillä viimeisteltynä.

52415221189578 * 52415221189578

915 - 1021 - 1265 - 1465

Pohjakuva

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 32/43
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TELAIO "A" LIUKUOVET
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TELAIO "A" LIUKUOVET

TELAIO "C" LIUKUOVET (tiedot seuraavalla sivulla)
Sivu 35/43



52415221189578 52415221189578

LIUKUOVET
oven tyyppi

TELAIO “C” liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
- lakattut lasit tai peilit **

- Keskipaneelia on saatavilla myös  cat. 2 Canaletto pähkinäpuu-
pinnalla viimeisteltynä

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 12 
mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. 
Lasi tai peili th. 4 mm pinnalla.

VEDIN: alumiininen ovenkehys mahdollistaa oven aukaisun ilman 
vedintä. Vedintä on saatavana valkoisena tai mattalakattuna. **

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

915 - 1021 - 1265 - 1465

Pohjakuva

Keskipaneelia on 
saatavilla myös 
Canaletto pähkinä-
puupinnalla 
viimeisteltynä. 

YOUNG liukuovi

•

915 - 1021 - 1265

25

PINTAKÄSITTELYN  VÄRISÄVYT
- bianco luna värisellä kuvioidulla pinnalla viimeistelyllä
- canapa värisellä kuvioidulla pinnalla viimeistelyllä
- grigio värisellä kuvioidulla pinnalla viimeistelyllä

PINTAKÄSITTELYN MATTALAKKAUS VÄRISÄVYT
- 9003 bianco
- Y20259 canapa
- 7039 grigio aston

TEKNISET OMINAISUUDET
Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 25 
mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viimeistely pintakäsittelyjen bianco luna, canapa tai grigio pintojen 
värisävyllä, bianco , canapa  tai grigio aston mattalakkausten 
värisävyillä.

SEURAAVAT VETIMET ON SAATAVANA KYSEISEEN OVEEN
- Alfa - Beta - Epsilon - Monitor - T - Vip

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

Pohjakuva

** saatavilla kaikilla värivalikoiman värivaihtoehdoilla viimeisteltynä Sivu 36/43
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LIUKUOVET
oven tyyppi

GEO “A” liukuovi / flush-fitting liukuovi

VIIMEISTELY VAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.

VEDIN: on sisäänrakennettu ovenreunaan, vedintä on saatavana 
tammipintojen eri vaihtoehdoilla, Canaletto pähkinäpuupinnalla 
tai matta lakattuna lakkausten värivaihtoehdoilla ** viimeisteltynä.

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

915 - 1021 - 1265

Pohjakuva

GEO “B” liukuovi / flush-fitting liukuovi

OVEN VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 30 
mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna useilla 
eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on pinnoitettu UP-
hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.         

OVIEN KESKILISTAN VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
- Canaletto pähkinäpuu cat. 2
- matta tai kiiltävä laminam®
- lakatut lasit tai peilit **

TEKNISET OMINAISUUDET
5 mm paksu puupaneeli, paneelinpinta on viilutettu Canaletto 
pähkinäpuuviilulla tai viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita 
eri tammiviilu puuvaihtoehtoja tai pinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai pinta on pinnoitettu 
UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. Laminam® th. 
5,5 mm viimeisteltynä. Lasi tai peili th. 4 mm viimeisteltynä.

VEDIN: on sisäänrakennettu ovenreunaan, vedintä on saatavana 
tammipintojen eri vaihtoehdoilla, Canaletto pähkinäpuupinnalla 
tai matta lakattuna lakkausten värivaihtoehdoilla ** viimeisteltynä.

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

915 - 1021 - 1265

Pohjakuva

       liukuovi       liukuovi

875 981 1225 875 981 1225

flush-fitting liukuovi flush-fitting liukuovi

Vain liukuovet käyvät 
näihin moduuliyksiköihin

Vain liukuovet käyvät 
näihin moduuliyksiköihin
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OVEN VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 
30 mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on 
pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.

OVIEN KESKI- + PYSTYLISTAN VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
- Canaletto pähkinäpuu cat. 2
- matta tai kiiltävä laminam®
- lakatut lasit tai peilit **

TEKNISET OMINAISUUDET
5 mm paksu puupaneeli, paneelinpinta on viilutettu Canaletto 
pähkinäpuuviilulla tai viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita 
eri tammiviilu puuvaihtoehtoja tai pinta on matta ja kiiltolakattuna 
useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai pinta on pinnoitettu 
UP-hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla. Laminam® th. 
5,5 mm viimeisteltynä. Lasi tai peili th. 4 mm viimeisteltynä.

VEDIN: on sisäänrakennettu ovenreunaan, vedintä on saatavana 
tammipintojen eri vaihtoehdoilla, Canaletto pähkinäpuupinnalla 
tai matta lakattuna lakkausten värivaihtoehdoilla ** viimeisteltynä.

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA

OVEN VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2

TEKNISET OMINAISUUDET

Keskipitkillä puuhiukkasilla, EPA-TSCA-CARB P2 -sertifioitu 
lastulevyä, jossa on alhainen formaldehydinpäästö, paksuus th. 30 
mm, levyn pinta on laminoitu melamiinilla, melamiinipinta on 
viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri tammiviilu 
puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja kiiltolakattuna useilla 
eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on pinnoitettu UP-
hartsipinnalla, hartsipintojen värivaihtoehdoilla.  

SILEÄLLÄ PINNALLA VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- matta ja kiiltolakattuna**, UP-hartsipitojen värisävyillä **
- puut cat. 1 - cat. 2
- lakatut lasit tai peilit **

KORISTEELLISELLA PINNALLA VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT
- tammipuut: solmut (nodi), gesso, visone, cenere, castoro,
lämpökäsitelty tammipuu viimeisteltynä
- Canaletto pähkinäpuu

STRIP liukuoviGEO “C” liukuovi

TEKNISET OMINAISUUDET
8 mm paksu puupaneeli, paneelinpinta on laminoitu melamiinilla,
melamiinipinta on viilutettu tammiviilulla, josta löytyy useita eri
tammiviilu puuvaihtoehtoja tai melamiinipinta on matta ja
kiiltolakattuna useilla eri lakkausten värivaihtoehdoilla tai
melamiinipinta on pinnoitettu UP-hartsipinnalla, hartsipintojen
värivaihtoehdoilla tai melamiinipinta on pinnoitettu lasilla tai
peilillä th. 4 mm, lasien tai peilin viimeistelyjen värivaihtoehdoilla.
Melamiinipinta on pinnoitettu Canaletto pähkinäpuuviilulla tai
tammipuut pinnalla: solmut (nodi), gesso, visone, cenere, castoro,
lämpökäsitelty tammipuu viimeisteltynä.

SEURAAVAT VETIMET ON SAATAVANA KYSEISEEN OVEEN
- Epsilon

TOIMITETAAN SEURAAVILLA KAAPPIMODUULEILLA5241

5221189578

LIUKUOVET
oven tyyppi

23
39

 - 
25

63

8741 - 4521
5801

915 - 1021 - 1265

3030

915 - 1021 - 1265

sileällä pinnalla koristeellisella pinnallaPohjakuva

Saatavana sileällä 
pinnalla tai 
koristeellisella 
pinnalla 
viimeisteltynä

875 981 1225
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