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# VAATEKAAPIT

2017

DALL AGNESE

Dall'Agnese tarjoaa erilaisia vaatekaappeja, kaappeja, vaatehuoneita ja 
vaatehuoneisiin kalusteita, jotka päivittyvät jatkuvasti ja ovat täysin 
varustettuja. Vaatekaappien lineaariset selkeät linjat modernille 
kontekstille ja huolellisesti suunnitellut toiminnot ja yksilölliset tarkat 
yksityiskohdat, ovat osatekijöitä Dall' Agnese vaatekaappien erottuvassa 
tyylissä. 
Dall'Agnese käyttää parhaita materiaaleja ja heidän laaduntarkastus on 
3 vaiheinen, tuotteiden laaduntae on, että kaikki komponentit tarkistetaan 
aina huolellisesti käsin ennen kasausta 3 vaiheessa: komponentin 
materiaali, komponentti ja valmiskomponentti (pintakäsittely).

02  Vaatekaapit - normaaliovilla
51 Vaatekaapit - liukuovilla
89 Sisäiset kalusteet & varusteet & lisävarusteet  
97 Vaatekaappien viimeistelyt

SISÄLTÖ



NORMAALIOVILLA

s / 02 - 50

LIUKUOVILLA

s / 51 - 86

SISÄLTÖ

/KOKOELMA EMOTION
Nykyaikaisessa kodissa vaatekaappi on yksinoikeudella paikalla, jossa pitää täyttyä 
käytännöllisyys ja hyvämaku ja tyyli, kun kotiin valitaan vaatekaappi.   

Leiki väriyhdistelmillä, kiinnitä huomiota pienimpiin yksityiskohtiin, tee itselle moderni design 
kokoonpano ja toimiva vaatekaappi joka sopii makuhuoneesi tai muun tilan sisustukseesi.

1

SISÄISET 
KALUSTEET & VARUSTEET T

s /  89 - 97

VAATEKAAPPIEN  VIIMEISTELYT
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/ NORMAALIOVILLA

SISÄLTÖ

03 Sprint Jalava viimeisteltynä Beige sävyllä 
06 Sprint Plus Bianco valkoinen 
09 Sprint Plus jalava viimeisteltynä Taupé harmaanruskealla sävyllä 
12 Asola  
15 Linear  
18 Design 
21 Tecno  
24 Tecno Glass Lasiovilla
27 Tecno Tammipuuta avoimilla huokosilla mattalakattuna** 
30 Simply + Alfa vetimillä 
33 Simply + Delta
36 Simply + Retta
40 Simply + Beta
43 Cubo Lämpökäsiteltyä tammipuuta 
45 Cubo Lakattuna
48 Glass
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SPRINT BEIGE01

SARANAOVILLA
Kevytlinjainen ja ilmava ja minimaalisilla muodoilla oleva beige värinen vaatekaappi 
koostumus, jonka ainoana näkyvänä elementtinä on, ovien keskipistettä korostavat oviin 
upotetut vetimet, jotka ovat samanvärisiä kuin ovet. Vaatekaappi viimeisteltynä nuorekkaalla 
beige sävyn Jalavan viimeistelyllä sopii minimaaliseen metropoliitan tyyliin. 
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MITAT: 
L 3043 H 2580 D 608

OVET

melamiinia beigen sävyisellä jalavalla viimeisteltynä 

SIVUPANEELIT

melamiinia beigen sävyisellä jalavalla viimeisteltynä 

VETIMET

omega veimet mattalakattuna hampunvärisellä canapa lakalla

SISÄPINNAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

Normaaliovilla
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SPRINT PLUS BIANCO - VALKOINEN02

SARANAOVILLA

Selkeälinjainen vaatekaappi yhtenäisille moduuleille ja 
saranaovilla, Sprint Plus ovissa on sisäänrakennettu 
vedinprofiili koko oven korkeudelta ovenreunassa.            
Tämä tilava perusvalkoisen värinen jalava viimeistelty 
vaatekaappimalli sopii moniin erilaisiin nykyaikaisiin 
sisustuksiin ja niiden keskeisen tyyleihin.
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 608

bianco extra
extra white / extra Weiß / blanc extra 

/ extra blanco / экстра белый

OVET

melamiinia valkoisen sävyisellä jalavalla viimeisteltynä 

SIVUPANEELIT

melamiinia valkoisen sävyisellä jalavalla viimeisteltynä 

VETIMET

Sprint Plus ovissa on sisäänrakennettu vedinprofiili ovenreunassa

SISÄPINNAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

TEKNISET TIEDOT

Normaaliovilla

OMINAISUUKSIA
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SPRINT PLUS TAUPÉ03

SARANAOVILLA

Moderni koostumus, joka viimeistely on lämpimän harmaanruskeaa 
Jalavaa.  Sprint Plus ovissa on sisäänrakennettu vedinprofiili koko oven 
korkeudelta ovenreunassa. Jalava materiaalin, luonnolliset puun syiden 
linjat korostavat ovien ja sivupaneeleiden eleganttia pystylinjaa.
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MITAT:
 L 4049 H 2580 D 608

OVET

melamiinia harmaanruskean sävyisellä taupé jalavalla viimeisteltynä 

SIVUPANEELIT

melamiinia harmaanruskean sävyisellä taupé jalavalla viimeisteltynä 

VETIMET

Sprint Plus ovissa on sisäänrakennettu vedinprofiili ovenreunassa

SISÄPINNAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

TEKNISET TIEDOT

Normaaliovilla

OMINAISUUKSIA

Vedinlinjat rytmittävät vaatekaapin modulaarisuutta

1
1
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ASOLA04

SARANAOVILLA
Hanke, jolla on vahva merkitys yksinkertaisen modulaarisen kalustejärjestelmän käytöstä. Ovipaneeleissa 
on sisäänrakennetut vetimet ja Asola mattavalkeat ovet ovat keskitiheydeltään olevaa kuitulevypuupaneelia 
peitettynä lämpömuovatulla kalvolla. Vaatekaapit varustettuna Asola ovilla sopivat ihanteellisesti nuorille 
tarkoitettuihin huoneisiin, vieras huoneisiin, studioihin, auloihin ja käytäviin.
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MITAT: 
 L 4049 H 2580 D 608

OVET

mattavalkealla lämpömuovatullapinnalla 

SIVUPANEELIT

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003  lakalla

VETIMET

ovipaneeleissa on sisäänrakennetut vetimet 

SISÄPINNAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla
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Lineaarisilla Linear ovilla varustettu vaatekaappi sopii 
niille, jotka arvostavat kevyttä huoletonta tyyliä.
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LINEAR05

SARANAOVILLA

Miellyttävän säännöllisiä Linear ovien ääriviivoja korostaa ovien reunaan upotetut vedinprofiilit, 
mitkä jatkuvat korkeussuunnassa melkein ovien puoliväliin. 
Voit valita tähän vaaleaan kokopanoon, mattavalkeiden ovien pareiksi bordeaux mattalakalla 
viininpunaiseksi lakatut ovet.
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MITAT:
 L 4049 H 2580 D 608

OVET

mattavalkealla lämpömuovatullapinnalla 

SIVUPANEELIT

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

VETIMET

ovien reunaan sisäänrakennetut vedinprofiilit

 SISÄPINNAT 

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla

Ovet lakattuna viininpunaiseksi 
bordeaux mattalakalla.
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DESIGN06

SARANAOVILLA

Design lämpömuovatuissa ovipaneeleissa on yksinkertaisia 
eripaksuisia ja eri syvyyksillä olevia pystyuria, urista erotettu 
syvät urat jotka muodostavat oviin sisältyvät vedinprofiilit. 
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MITAT:
 L 4049 H 2580 D 608

OVET

mattavalkealla lämpömuovatullapinnalla

SIVUPANEELIT

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

VETIMET

syvät urat muodostavat oviin vedinprofiilit

SISÄPINNAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla

20

Oven urien ja viivojen kanssa voi leikitellä, löytyy täysiä ja tyhjiä tiloja, mutta syvemmästä urasta saa otteen



Tecno-ovissa on metalliset vedinprofiilit.
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TECNO07

SARANAOVILLA

Tämä vaatekaappi Tecno-ovien kanssa luo erittäin lineaarisen 
koostumusrakenteen, joka sopii kaikentyyppisiin sisustuksiin 
viimeisteltynä matta tai kiiltolakattuna** tai tammipuulla avoimilla 
huokosilla mattalakattuna**. Saranoidut ovet tekevät täsmällisen 
järjestyksen ketjun, joka keskeytyy vain metalliseen 
vedinprofiiliin, joka kulkee jokaisen oven reunassa.
**Saatavana kaikilla lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä 
lakattuna.
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TAMMIPUUTA AVOIMILLA HUOKOSILLA 
MATTALAKATTUNA**

MITAT:
 L 4049 H 2580 D 611

OVET

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

SIVUPANEELIT

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

VETIMET

tecno vetimet ovat lakattu valkoiseksi bianco 9003 

mattalakalla

SISÄTILAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla

OVET OVAT MATTALAKATTU VALKOISELLA BIANCO 9003 LAKALLA
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TECNO GLASS VETRO 08

SARANAOVILLA

Tecno vetro peliovissa on moderni, ja ajan tasalla oleva rakenne jossa epäsymmetria luo tyylin, 
ovet ovat mattalakattu vaaleanharmaalla lakalla ja toinen puoli on kirkasta peiliä. 
Korkeat pystysuorat pelit, joita arvostetaan aina makuuhuoneissa ja pukuhuoneissa, antavat 
myös optisen vaikutelman, joka suurentaa huoneen mittoja.
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MITAT:
L 3668 H 2580 D 611

OVET

mattalakattu vaaleanharmaalla light grey lakalla ja kirkasta peiliä

SIVUPANEELIT

mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET

tecno vetimet ovat mattalakattu vaaleanharmaalla light grey lakalla 

SISÄPINNAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla

Vertikaalinen kapea vedinprofiili 
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TECNO ROVERE*09

SARANAOVILLA

Techno ovet ja kaapinrakenne ovat viimeistelty luonnollisen 
lämpimällä tammipuuta avoimilla huokosilla viimeistelyllä, 
tammipuuta avoimilla huokosilla saa mattalakattuna kaikilla 
lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä lakattuna. 
Metallivedinprofiilien väriksi voit valita saman väri kuin 
vaatekaapin väri on tai jonkun vastakkainen värisävyn ja 
muuttaa näin vaatekaapin ilmettä.
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MITAT:
 L 4049 H 2580 D 611

OVET

tammipuuta avoimilla huokosilla mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

SIVUPANEELIT

tammipuuta avoimilla huokosilla mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET

tecno vedinprofiilit ovat mattalakattuna tummaharmaalla dark grey lakalla

SISÄPINNAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla

Yksityiskohtia metallivetimestä on, yksinkertainen ja toimiva.
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SIMPLY + ALFA10

SARANAOVILLA

Simply ovilla syntyy lineaarinen vaatekaappi, joka koostuu moduuleista simply ovilla, 
joissa jokaisessa ovessa on L. 960 mm pitkät satiininikkelin sävyiset Alfa metallivetimet, 
joihin on helppo tarttua. Kaapin sisätiloissa voi olla hyödyllisiä lisävarusteita, jotka pitävät 
vaatteita ja kenkiä järjestyksessä: ripustetaan, taitetaan tai asetetaan suurin laatikoihin, 
Dall'Agnese vaatekaappeihin on saatavana suurimäärä hyödyllisiä lisävarusteita.

VAATEKANTANGOT 
L. 478 - 600 - 981
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MITAT:
 L 4049 H 2580 D 611

OVET

lakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

SIVUPANEELIT

lakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET

metallivetimet ovat satiininikkeliä

SISÄTILAT:

 lakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOTA

saranaovilla
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SIMPLY + DELTA11

SARANAOVILLA

Tässä koostumuksesta ovet on varustettu yksinkertaisilla 1580 mm pitkillä pystysuorilla Delta 
puuvetimillä, vetimissä on sisäpuolella ura, joka helpottaa tarttumista. Delta vetimet kattavat 
suurimman osan oven korkeudesta, joka kaventaa vaatekaappi profiilia. Vetimiä on saatavana 
kaikilla lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä mattalakattuna, tässä kokonpanossa vetimet ovat 
lyijynsinisiä, jonka on yksi monista Dall'Agnese värivaihtoehtojen väreistä. 
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 611

OVET

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

SIVUPANEELIT

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

VETIMET

vetimet ovat mattalakattu lyijynsinisellä blu piombo 255 lakalla

SISÄPINNAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla
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SIMPLY + RETTA12 / 13. A

SARANAOVILLA

Näiden kahden kokoonpanon vaatekappien Simply saranaovet avata yksinkertaisilla 
suorakulmion muotoisella Retta puuvetimillä, jotka ovat samanvärisiä kuin vaatekaappi 
tai viimeisteltynä erottuvalla viimeistelyllä, vetimiä on saatavana kaikilla lakkauksien 
värivaihtoehtojen väreillä mattalakattuna ja kaikilla puuvaihtoehdoilla viimeisteltynä. 
Samaa ajatusta voidaan soveltaa sisäisten lisävarusteiden väreihin seuraavasti, osaa 
varusteista on saatavana kaikilla lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä mattalakattuna 
ja lämpökäsitellyllä tammipuu viimeisteltynä. Tätä ”järjestelmää” voidaan myös käyttää 
yläpuolella versioissa.
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MITAT:
 L 3546 H 2580 D 611

OVET

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

SIVUPANEELIT

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

VETIMET

retta vetimet ovat lakattu valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

SISÄPINNAT

melamiinia magnolia pinnalla
työpöytä W. 1484 on mattalakattu tummanharmaalla dark grey lakalla ja 

laatikostot vetolaatikoin on mattalakattu tummanharmaalla dark grey lakalla 

MITAT:
 L 3775 H 2580 D 611

OVET

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla 

SIVUPANEELIT

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla 

VETIMET

retta vetimet ovat mattalakattu tummanharmaalla dark grey lakalla

SISÄPINNAT

melamiinia mattalakattu tummanharmaalla dark grey lakalla

ylähylly on mattalakattu tummanharmaalla dark grey lakalla ja laatikostot 
vetolaatikoin ja hylly ovat mattalakattu sinkinkeltaisella giallo zinco 135 

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla saranaovilla
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SIMPLY + BETA13. B

SARANAOVILLA

Simply ovet sopivat täydellisesti sellaisten räätälöityjen 
kokoonpanojen oviksi, jotka ovat hankalassa paikassa jossa 
ei ole kahta samankaltaisia mittaa. Näiden koostumuksen 
saavuttamiseksi ehdotamme, että käytetään yksittäisiä 
moduuleja yhdellä ovella. Tässä valkoiseksi mattalakatussa 
vaatekaappi kokopanossa ovien linjassa ovat virtaviivaiset 
Beta vetimet, jotka ovat harjattua nikkeliä. Beta vetimiä on 
saatavana kahta pituutta L. 655 ja L. 335 mm. Valkoinen 
viimeistely on ajaton väri ja satiininikkelin sävy sopii 
valkoiseen värisävyyn, tämä värisävy yhdistelmä 
yksinkertaisuudessaan sopii mihin tahansa huoneeseen tai 
tilaan.
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OVET

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

SIVUPANEELIT

lakattuna valkoiseksi bianco 9003 mattalakalla

VETIMET

beta vedin L. 655 mm on satiininikkeliä 

SISÄPINNAT

 melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla

41
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CUBO LÄMPÖKÄSITELTYÄ TAMMIPUUTAO14

SARANAOVILLA

Tämä klassinen lineaarinen koostumus, joka määrittää selkeästi tilan huoneesta, 
lämpökäsitellyllä tammipulla viimeistelyssä vaatekaapissa on selkeät linjat ja kosketus 
nykyaikaan, jota ilmentävät punaiset lakatut kaltevat metalliprofiilivetimet. Metallivetimet 
ovat toisen oven vinossa ovenpääsyssä ja vastakkaisen puolen ovenpääty on myös vino, 
näin vastakkaiset ovet sulkeutuvat toistensa kalteviin reunoihin.
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MITAT: 
L 3775 H 2580 D 611

OVET

lämpökäsitellyllä tammipulla viim. ovet 45° reunalla

SIVUPANEELIT

lämpökäsiteltyä tammipuuta

VETIMET

metalliprofiilivetimet ovat lakattu punaiseksi opaco rosso 3003 mattalakalla

SISÄPINNAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla
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CUBO LAKATTUNA15

SARANAOVILLA

Tämän silkinharmaa vaatekaapin yksinkertainen ovienrivi keskeytetään 
keksinvärisillä metallivetimellä, joihin on helppo tarttua. Metallivetimet ovat 
toisen oven vinossa ovenpääsyssä ja vastakkaisen puolen ovenpääty on 
myös vino, näin vastakkaiset ovet sulkeutuvat toistensa kaltevaan reunaan.
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 611

Particolare della maniglia
di metallo, sottile e leggera.

-
Detail des schmalen und 
leichten Metallgriffs.

-
Detalle del tirador de metal, 
delgado y liviano.

OVET

ovet 45° reunalla ovat mattalakattu silkinharmaaksi grigio seta 7044 lakalla

SIVUPANEELIT

lmattalakattuna silkinharmaaksi grigio seta 7044 lakalla

VETIMET

metalliprofiilivetimet ovat lakattu keksinväriseksi opaco biscotto 2010 mattalakalla

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

Detail of the slim metal 
handle.

-
Détail de la poignée de métal, 
fine et légère. 

-
Металлическая, тонкая
и легкая ручка.

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

saranaovilla
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GLASS VETRO    16

SARANAOVILLA

Tässä vaatekaappi koostumus niille, jotka pitävät, että kaapin 
ovien läpi näkyy järjestyksessä oleva ja siisti vaatekaappi ja 
että kun kaapin ovet joka sulkeutuvat pöly pysyy ulkopuolella. 
Vaatekaappi Class Vetro ovilla, oven rakenne käsittää 
ovenlasin joka on läpinäkyvää harmaata lasia, lasin ympäri 
on kiillotettu reunus, ja reunuksessa on integroitu vedin. 
Sisätilat ovat lakattu vaaleanharmaalla lakalla ja sivupaneelit, 
hyllyt ja laatikot ovat lakattu tummanharmaalla lakalla.

49



MITAT:
 L 4049 H 2580 D 611

OVET

läpinäkyvää harmaata lasia kiillotetulla reunuksella

SIVUPANEELIT

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

VETIMET

glass vedin kiillotettuna

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla
laatikostot vetolaatikoin ja hyllyt ovat mattalakattu tummanharmaalla dark grey lakalla

YKSITYISKOHTA VETIMESTÄ

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT
TECHNICAL DETAILS

saranaovilla
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/ LIUKUOVILLA

52 Slide
54 Tecno
57 Composta Lämpökäsiteltyä tammipuuta 
60 Composta flush-fitting ovilla 
63 Composta Plus
64 Green 1
67 Green 2
68 Vertical 1
71 Vertical 2
74 Vertical 3
75 Riga 1
77 Riga 2
78 Riga 3
80 Telaio "O"
83 Telaio "A"
86  Onda

SISÄLTÖ

51



SLIDE01

LIUKUOVILLA

Slide liukuovet ovat merkityksellisiä perusliukuovia, liukuovet on 
varustettu vakiona pölynestonauhalla, joka on ovien sisäpinnassa. 
Liukuovet avautuvat sivuvetimen avulla, jotka sijaitsevat 
ovenrungon reunalla, vetimissä on pieni metallivipu, joka piilossa 
vedin rakenteessa ja se tulee painamalla esiin, metallivivusta 
vetämällä saadaan liukuovi avattua. Sisätilat voidaan kalustaa 
yllättävän monipuolisesti ja täydellisesti, jotta voidaan pitää kaikki 
vaatteet siistinä paikoillaan. Liukuovet on varustettu vakiona 
pölynestonauhalla, joka on ovien sisäpinnassa.
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MITAT:
 L 4049 H 2580 D 659

OVET

mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET

päätyvetimet ovat kromattua terästä

SISÄTILAT

sisäpinnat ovat mattalakattu vaaleanharmaalla light grey lakalla ja laatikostot 
vetolaatikoin ja hyllyt ovat mattalakattu köydenharmaaksi corda lakalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla

53



TECNO02

LIUKUOVILLA

Liukuovet tarjoavat erityisen sujuvan liikkeen: yksinkertainen 
avaaminen ja pehmeä sulkeutuminen. Vetimenä käytettävää 
metalliprofiili kattaa koko vaatekaapin korkeuden ja vetimenä 
käytettävää metalliprofiili saa viimeisteltynä seuraavasti: 
harjattuna silokampelan harmaana tai saatavana kaikilla 
lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä mattalakattuna. 
Tecno liukuovia ja sivupaneeleita on saatavana viimeisteltynä 
seuraavasti: matta ja kiiltolakattuna **, tammipuuta avoimilla 
huokosilla mattalakattuna**, solmunkuvioista tammipuuta, 
lämpökäsiteltyä tammipuuta (**saatavana kaikilla lakkauksien 
värivaihtoehtojen väreillä lakattuna). Voit näin, vaikka valita 
kontrastiksi värin esimeriksi mattapintaisen lakatun rakenteen 
värille.
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Yksityiskohta pystysuorasta koverasta metallivetimestä
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VAATETANKO

ULOSVEDETTÄVÄ HOUSUTELINE

MITAT:
 L 3043 H 2580 D 659

ULOSVEDETTÄVÄ SOLMIO TAI SUKKATELINE

OVET

lmattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

VETIMET

tecno vedin on mattalakattu vaaleanharmaalla light grey lakalla

SISÄTILAT

 mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT
TECHNICAL DETAIL

liukuovilla
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COMPOSTA LÄMPÖKÄSITELTYÄ TAMMIPUUTA

LIUKUOVILLA

Tyylikäs ja samalla yksinkertainen vaatekaappi, joka liukuovien eri 
materiaalein sävyt tuovat ”lämpöä huoneeseen”. Liukuovien 
keskipaneelit ovat lämpökäsiteltyä tammipuuta, joka materiaalina 
erottuu mattilakatuista tummanharmaista paneeleista, jotka ovat 
keskipaneeleiden ylä- ja alapuolella. Liukuovet tarjoavat erityisen 
sujuvan liikkeen: yksinkertainen avaaminen ja pehmeä 
sulkeutuminen. Liukuovet on varustettu vakiona pölynestonauhalla, 
joka on ovien sisäpinnassa. Liukuovet avautuvat sivuvetimen 
avulla, jotka sijaitsevat ovenrungon reunalla, vetimissä on pieni 
metallivipu, joka piilossa vedin rakenteessa ja se tulee painamalla 
esiin, metallivivusta vetämällä saadaan liukuovi avattua.
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MITAT:
 L 3775 H 2580 D 659

OVET

keskipaneeli lämpökäsiteltyä tammipuuta ja ylä ja alapaneelit ovat 
mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

VETIMET

päätyvetimet ovat kromattua terästä

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnallat

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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04 COMPOSTA FLUSH-FITTING OVILLA

LIUKUOVILLA

Vaatekaappi, jossa on hienostunut elegantti, valkoinen kiiltolakattu rakenne. Vaatekaapissa on 
flush-fitting (lvedä & liukuovet) liukuovet, jotka koostuvat kolmesta tavallisesta paneelista, 
ovien pinnassa on huomaamattomat valkoisenväriset mattalakatut Vip metallivetimet. Sisätilat 
voidaan kalustaa yllättävän monipuolisesti ja täydellisesti, jotta voidaan pitää kaikki vaatteet 
siistinä paikoillaan. Liukuovet on varustettu vakiona pölynestonauhalla, joka on ovien 
sisäpinnassa.
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MITAT:
 L 2925 H 2580 D 622

OVET

kiiltolakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla

SIVUPANEELIT

kiiltolakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla

VETIMET

vip vetimet ovat mattalakattu valkoiseksi bianco 9003 lakalla

SISÄTILAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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MITAT:
L 2525 H 2580 D 659

OMINAISUUKSIA

OVET
mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

SIVUPANEELIT
mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET
lämpökäsiteltyä tammipuuta

SISÄTILAT
 melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

COMPOSTA PLUS05

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla

LIUKUOVILLA

Liukuovivaatekaapin ovet ja rakenne ovat lakattu 
vaaleanharmaalla mattalakalla. Ovien keskipaneelissa on 
oviin sisäänrakennetut H. 440 mm korkeat vetimet jotka 
lämpökäsiteltyä tammipuuta. Liukuovet on varustettu vakiona 
pölynestonauhalla, joka on ovien sisäpinnassa.
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GREEN 106

LIUKUOVILLA

Lähes moderni toteemi, valkoiseksi lakattu mattapintainen Green vaatekaappi kahdella 
liukuovella, kumpikin ovi on jaettu kolmeen paneeliin, ovien alimmassa paneelissa ovien 
reunoissa on sisäänrakennetut vetimet jotka lämpökäsiteltyä tammipuuta. Kokonaan 
valkoiseen viimeistelyyn yhdistetty lämpökäsitellyn tammipuun sävy tuo tyylikkään värien 
kontrastin tähän puoleensavetävään vaatekaapin.
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MITAT: 
L 2925 H 2580 D 659

 GREEN LIUKUOVI  "ULKOISELLA" VETIMELLÄ

OVET

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla

VETIMET

lämpökäsiteltyä tammipuuta

SISÄTILAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla

66



GREEN 2

dimensioni / dimensions 
L 2925 H 2580 D 659

07

TEKNISET TIEDOT

 liukuovilla

OMINAISUUKSIA
OVET

alapaneelit ovat lämpökäsiteltyä tammipuuta ja 
yläpalapaneelit ovat mattalakattuna vaaleanharmaalla light 

grey lakalla 

SIVUPANEELIT
mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET
ovien vetimet ovat lämpökäsiteltyä tammipuuta

SISÄTILAT
 melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

LIUKUOVILLA

Koostumus, jossa on ajatonta tyylikkyyttä: Lineaariset Green ovet ovat viimeistelty 
hienostuneella väriyhdistelmällä, liukuovien alemmat paneelit ja alempien paneeleiden 
reunoissa olevat pystysuorat vetimet ovat lämpökäsiteltyä tammipuuta. Liukuovien 
yläpaneelit ja vaatekaapin sivupaneelit ja muu vaatekaapinrunko ovat mattalakattu 
vaaleanharmaaksi, vaatekaapin sisätilojen sisäpinnat ovat melamiinia koristemateriaalia 
kangaspinnalla ja hyllylokerikkoyksikön hyllyt ja väliseinä ovat mattalakattu 
köydenharmaaksi. 
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VERTICAL 108

LIUKUOVILLA

Vertical liukuovet ovat jaettu pystysuunnassa kahteen osaan, leveämpi osa liukuovista on mattalakattu 
vaaleanharmaalla lakalla vaaleanharmaaksi ja kapeampi osa on lämpökäsiteltyä tammipuuta. 
Metallivetimet ovat vaatekaapin ovien valkoisissa reunoissa. Kun yhdistetään vaaleanharmaan ja 
lämpökäsitellyn tammipuun värisävyt liukuovissa, tuloksena syntyy hienostunut ”ulkonäkö”.
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 659

OVET

mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla ja lämpökäsiteltyä tammipuuta

SIVUPANEELIT

mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla 

VETIMET

mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla H. 330 

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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HYLLYT

LAATIKOSTO 4 + 2 VETOLAATIKOLLA

25

VERTICAL 209

LIUKUOVILLA

Oven sisään integroitu vetimet ovat sijoitettu 
ovien päätyyn.
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MITAT:
 L 2925 H 2580 D 659

OVET

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla ja 
solmunkuvioista tammipuuta

SIVUPANEELIT

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla

VETIMET

oven sisään integroitu epsilon vedin on kromattua terästä

SISÄTILAT

melamiinia magnolia pinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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 VERTICAL 3

Vaaleanharmaa

Lämpökäsiteltyä tammipuuta

10

MITAT:
L 2925  H 2580 D 659

OMINAISUUKSIA

OVET
mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla 

ja lämpökäsiteltyä tammipuuta 

SIVUPANEELIT
mattalakattuna vaaleanharmaalla light grey lakalla

VETIMET
Oven sisään integroitu epsilon vedin on kromattua 

terästä

SISÄTILAT
melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla

LIUKUOVILLA

Tässä vaatekaappi koostumuksessa 2 Vertical 
liukuovella, Vertical liukuovet ovat jaettu 
pystysuunnassa kahteen osaan, leveämpi osa 
liukuovista on mattalakattu vaaleanharmaalla 
lakalla vaaleanharmaaksi ja kapeampi osa on 
lämpökäsiteltyä tammipuuta. 
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 659

OVET

mattalakattuna hampunharmaalla canapa lakalla ja keskiraidat ovat mattalakattu köydenharmaalla corda lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna hampunharmaalla canapa lakalla

VETIMET

ovien keksiraitoihin integroidut lama H.40 vetimet ovat mattalakattu köydenharmaalla corda lakalla

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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RIGA 1
LIUKUOVILLA

11
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 659

OVET

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla ja keskiraidat ovat mattalakattu mustalla nero 9017 lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla

VETIMET

ovien keksiraitoihin integroidut lama H.40 vetimet ovat mattalakattu mustalla nero 9017 lakalla

SISÄTILAT

melamiinia magnolia pinnalla

RIGA 2
LIUKUOVILLA

12

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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RIGA 313

LIUKUOVILLA

Horisontaalinen koostumus, joka koostuu liukuovista, joissa on kaksi paneelia, joiden välissä 
on keskiraita, joka ulottuu vetimeen asti. Paneeleita on saatavana mattalakattuna kaikilla 
lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä lakattuna ja keskiraitaa on saatavana matta ja 
kiiltolakattuna **, tammipuuta avoimilla huokosilla mattalakattuna**, solmunkuvioista 
tammipuuta, lämpökäsiteltyä tammipuuta (**saatavana kaikilla lakkauksien värivaihtoehtojen 
väreillä lakattuna). 

Leiki väriyhdistelmillä, kiinnitä huomiota pienimpiin yksityiskohtiin, tee itselle moderni design 
kokoonpano ja toimiva vaatekaappi joka sopii makuhuoneesi tai muun tilan sisustukseen.
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 659

OVET

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla ja keskiraidat ovat 
kiiltolakattu valkoiseksi bianco 9003 lakalla

SIVUPANEELIT

mattalakattuna valkoiseksi bianco 9003 lakalla 

VETIMET

ovien keksiraitoihin integroidut lama H.40 vetimet ovat kiiltolakattu 
valkoiseksi bianco 9003 lakalla

SISÄTILAT

melamiinia magnolia pinnalla

Lama H. 40 vedin lakattuna 
valkoiseksi bianco 9003 lakalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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14 TELAIO "O"

LIUKUOVILLA

Tässä vaatekaapissa on kaksi suurta liukuovea, liukuovi-
paneeleiden pinnalla on vaaleanharmaan väriset 4 cm paksut 
lasilevyt, ovipaneeleita lasipinnalla kiertää metallikehykset, 
joiden väri on tummanharmaa. Metallikehystä käytetään myös 
vetimenä oven avaamiseen, ja metallikehys näkyy vaatekaapin 
ovien reunoissa puhtaina viivoina. Ovienlasilevyjä on saatavana 
erivärisinä (kirkas + 18 värivaihtoehtoa) ja metallikehyksiä saa 
mattalakattuna kaikilla lakkauksien värivaihtoehtojen väreillä 
lakattuna. 
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MITAT:
 L 2525 H 2580 D 676

LAATIKOSTO 2 VETOLAATIKOLLA JA 1 SYVÄLLÄ VETOLAATIKOLLA

40

OVET

metallikehykset ovat mattalakattuna tummanharmaalla dark grey 
lakalla / vaaleanharmaatlasilevyt 

SIVUPANEELIT

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

SISÄTILAT

mattalakattuna tummanharmaalla dark grey lakalla

HYLLY

VAATETANKO

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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TELAIO "A"15

TELAIO OVIVAIHTOEHDOT ERI KEHYKSILLÄ

telaio O telaio A telaio C telaio D

25
63

 /
 2

58
0

740 / 1021 / 1265 / 1465 (tätä leveyttä on saatavana vain valkoisella lasilla tai peilillä)

LIUKUOVILLA

Liukuovessa on kaksi vaaleanharmaata lasilevyä pystysuunnassa 
päällekkäin, oven ympäri on metallikehys, jota saa mattalakattuna 
kaikilla lakkauksien Dall'Agnese värivaihtoehtojen väreillä lakattuna. 
Kehyksen sivuprofiilit toimivat myös kädensijoina tässä 
hienostuneessa ja erittäin toimivassa vaatekaapissa.
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MITAT:
 L 3775 H 2580 D 676

OVET

metallikehykset ovat mattalakattuna silkinharmaalla seta 7044 lakalla / 
hiekanharmaatlasilevyt

SIVUPANEELIT

mattalakattuna silkinharmaalla seta 7044 lakalla

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT
TECHNICAL DETAILS

liukuovilla
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ONDA16

LIUKUOVILLA

Vaatekaappi, jossa olennaisena rakenteena on yksittäiset 
liukuovenpaneelit. Liukuovenpaneelit ovat tammipuuta 
avoimilla huokosilla valkoiseksi mattalakattuna*. 
Liukuovenpaneeleita* on saatavana kaikilla lakkauksien 
värivaihtoehtojen väreillä lakattuna. Liukuovipaneeleiden 
pintojen yksinkertaista luonnollisuutta on parannettu 
maalialla, koordinoidulla värillä on oven pintaan kaiverrettu 
aallon liikkeitä ja heti perään on kaiverrettu rauhallisia hitaita 
aallon liikkeitä. Liukuovien ovenpäätyjen sisään on integroitu 
epsilon vedin, vedin on kromattua terästä.
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MITAT:
 L 3043 H 2580 D 659

OVET

tammipuuta avoimilla huokosilla valkoiseksi mattalakattuna bianco 9003 lakalla

SIVUPANEELIT

tammipuuta avoimilla huokosilla valkoiseksi mattalakattuna bianco 9003 lakalla

VETIMET

oven sisään integroitu epsilon vedin on kromattua terästä

SISÄTILAT

melamiinia koristemateriaali kangaspinnalla

OMINAISUUKSIA

TEKNISET TIEDOT

liukuovilla
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SISÄISET KALUSTEET & VARUSTEET 

VAATEKAAPPIEN  VIIMEISTELYT

 
90 Sisäpintojen viimeistelyehdotus 1 
91 Sisäpintojen viimeistelyehdotus 2 
92 Sisäpintojen viimeistelyehdotus 3 
93 Sisäpintojen viimeistelyehdotus 4 
94 Sisäpintojen viimeistelyehdotus 5 
95 Lisävarusteita
96 Vetimet
97 Viimeistelyvaihtoehdot 

89

SISÄLTÖ 



Laatikosto 2  vetolaatikolla 
ja syvällä vetolaatikolla

Sisäpintojen viimeistelyehdotus 1

Magnolia viimeistely

1

Laatikosto vetolaatikoilla joiden etupaneelissa on lasit

Vaatetankohissi 

1. Laatikosto vaaleanharmaalla
kankaalla viimeisteltynä 

1. Yksityiskohta kangaslaatikostosta

90



                      
light grey

Sisäinen vetolaatikosto hyllyllä 
("laatikosto on asetettu hyllylle") Sisäinen vetolaatikosto ja sivuhyllyt (väliseinällä)

1

2

Sisäpintojen viimeistelyehdotus 2

Viimeistelyt:

Tummanharmaa 
dark grey

1. Säädettävä jalka

2. Hylly

Vaaleanharmaa  
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Lämpökäsiteltyä 
tammipuuta

Kaksi parikytkettyä sisäistä vetolaatikkoyksikköä 
(kokopanossa: laatikostojen päällä kansihylly ja laatikostojen keskellä väliseinä)

1

Rasteriristikkohylly yksikkö

Sisäpintojen viimeistelyehdotus 3

Sisäinen vetolaatikosto ja sivuhyllyt 
(väliseinällä)

Viimeistelyt:

Magnolia 

1. Vaateripustin roikkuu
neliskulmaisessa VIP vaatetangossa
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1

Sisäinen yksikkö 4 + 2 vetolaatikoilla

Sisäpintojen viimeistelyehdotus 4

Viimeistely:

Melamiinia 
pinnoitettuna 
koristeellisella 

kankaalla 

2 vetolaatikon pakkaus, jossa on 1 syvä vetolaatikko
(2 vetolaatikossa etupaneelissa on lasit)

Vaatetankohissi 

1. Ulos vedettävä ja
iroittettava solmioteline,
jossa on puiset jakajat.
Ulos vedettävä ja
iroittettava housuteline
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Viimeistely:

Lämpökäsiteltyä 
tammipuuta

1

Sisäpintojen viimeistelyehdotus 5

Sisäinen vetolaatikosto hyllyllä
 ("laatikosto on asetettu hyllylle") Kaksi parikytkettyä sisäistä vetolaatikkoyksikköä (kokopanossa: 

laatikostojen päällä kansihylly ja laatikostojen keskellä väliseinä)

Hylly

1. Alumiinivedin
(alumiinin sävyisenä)
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LISÄVARUSTEET & YKSITYISKOHTIA 

Ulos vedettävä ja käännettävä peili liukuoviyksikölle, 
joka asennetaan sivupaneeliin tai väliseinään 

Pohjaliukukisko Yläliukukisko

Kääntyvä peili saranaoveen ja walk-in kulmayksikön 
taustapaneeliin

360° pyörivä alumiini 
vaatenaulakko

Pölytiiviste

Ø 3 mm poraus Sisäänrakennettu valaisin 
LED lampulla, jossa 
liikkeentunnistusanturi, 
toimitetaan liitäntäsarjalla

Vaatetankohissi

Puinen vaateripustin
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BETA DELTA RETTA EPSILON GREEN PLUSVIP LAMA H.330LAMA H.40 TECNO

VETIMET

ALFA GLASS OMEGA CUBO GREEN

Tarkista vetimen sopivuudesta:
Normaaliovivaatekaapit, Emotion vaatekaappijärjestelmänesittely.pdf tai vaatekaapin tuotesivulta
Liukuovivaatekaapit, vaatekaapin tuotesivulta
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rosso acceso 3001 
tulipunainen

matta ja kiiltolakkausten 
värivaihtoehdot

bianco 9003 
valkea

panna 9010
vaalea kerma

fior di loto 1013
lootuksenkukka

senape 1024
sinappi

giallo zinco 135
sinkinkeltainen

giallo cromo 140
krominkeltainen

rosso bordeaux 
3005

bordeaux punainen

rosso 3003
punainen

verde petrolio 5021 
bensiininvihreä

verde pallido 190 
vaaleanvihreä

verde muschio 198 
sammaleenvihreä

verde finlandia 199 
finland vihreä

ghiaccio 9002
jää

grigio perla 238
helmenharmaa

crema 9001
kerma

bruciato 173
poltettu

biscotto 2010
keksi

verde pompelmo 
192

greipinvihreä

grigio seta 7044
silkinharmaa

grigio garda 246
garda harmaa

argento 9006
hopea

grigio chiaro 7035 
vaaleanharmaa

grigio polvere 252 
jauheenharmaa

blu piombo 255
asemetallin sininen

grigio aston 7039 
aston harmaa

corda
köydenharmaa

canapa
hampunharmaa

tortora
dove harmaa

lilla 228
liila

nero 9017
musta

light grey
Y18231

dark grey
Y18232

/ VIIMEISTELYT

PUUT

solmunkuvioista 
tammipuuta

lämpökäsiteltyä 
tammipuuta 

extra valkoinen

beige

MELAMIINIA 
JALAVA 

VIIMEISTELYILLÄ 

taupé
ruskeanharmaa

koristemateriaali 
kangaspinnalla 

lämpökäsiteltyä tammipuuta 

VAATEKAAPPIEN 
SISÄPINTOJEN 

MELAMIINIPINNAN 
VIIMEISTELYT

tammipuuta mahongilla 
viimeisteltynä

 **tammipuuta avoimilla 
huokosilla mattalakattuna 

magnolia

tammipuuta tupakkapulla 
viimeisteltynä

**saatavana 
kaikilla lakkauksien 
värivaihtoehtojen 
väreillä lakattuna

vaaleanharmaa Y18231 tummanharmaa Y18232
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sabbia chiaro
vaalea hiekka

LASIT

grigio chiaro
vaaleanharmaa

giallo cromo
krominkeltainen

trasparente
läpinäkyvä

sabbia scuro
tumma hiekka

grigio medio
keskiharmaa

verde pompelmo 
greipinvihreä

bianco
valkoinen

corda 
köydenvärinen

grigio polvere
jauheenharmaa

rosso rubino
rubiininpunainen

magnolia
magnolia

grigio pietra
kivenharmaa

blu piombo
asemetallin sininen

nero
musta

stopsol fumè 
savunharmaa 

stopsol

specchio
peili

specchio bronzo 
pronssipeili

specchio fumo
savulasipeili

/ VIIMEISTELYT

Kaikki muut lasit ja pelit ovat Cat 1. hinnoiteltuja laseja ja peilejä joissa ei ole merkintää Cat 2. (hinnoiteltuja laseja )

Cat 2.

Cat 2.
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