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Emotion vaatekaappijärjestelmän tuotetietoa 
Kasaa oma vaatekaappisi: 

1. Montako ovea tarvitset vaatekaappiisi?
2. Katso vaatekaappien modulaarisuus (elementtien moduulit*) ovilla. Kaikkien ovien kohdalla on

mainittu ne kappimoduuliyksiköt joihin ovet käyvät (myös kulma ja pääty-yksiköt)
3. Katso ovivaihtoedot

 Esim. vaatekaapit 4 - 6 ovella - elementtimoduulit*: L. 499 ja L.621 ovilla.

Esimerkit erilevyisillä ovilla: 

Vaatekaappi Simply normaaliovilla + Delta vetimet 

Vaatekaappi Sprint ja Sprint Plus normaaliovilla 
(Sprint Plus ovien rakenteessa on kiinteänä vedin)

Vaatekaappi  L inear  ja  Bas ic  normaal iovi l la  
(L inear  ov ien  rakenteessa  onki inteänä vedin)

L inear  ja  Bas ic  ovet  v i imeiste ltynä 
mattalakattuna bordeaux 3005 lakal la  
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Ovivaihtoehdot: 
Asola ja Linear ovet: 22 mm paksua E1 keskitiheydeltään olevaa kuitulevypuupaneelia peitettynä lämpömuovatulla kalvolla, matta viimeisteltynä: 
lämpömuovatulla pinnalla, mattavalkoinen - lämpömuovatulla pinnalla, mattahelmenharmaa - lämpömuovatulla pinnalla, mattalakattuna**  

(ainoastaan Linear-ovet). 

Desing ovet: 22 mm paksua E1 keskitiheydeltään olevaa kuitulevypuupaneelia peitettynä lämpömuovatulla kalvolla, matta viimeisteltynä: lämpömuovatulla 
pinnalla, mattavalkoinen.  

Simply ovet: 25 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia joka on viilutettu mahonkipuu tai tupakkapuuvilulla - mattalakattua avohuokoista tammipuuta** - 
solmukuvioista tammipuuta - lämpökäsiteltyä tammipuuta - melamiinipinnalla jota saa matta ja kiiltolakattuna**.  

Simply vetro ovet: 20 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia melamiinipinnalla mattalakattuna**. 4 mm paksulla lasilla tai peilillä**. 

Tecno ovet: 25 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia joka on viilutettu mahonkipuu tai tupakkapuuvilulla - mattalakattua avohuokoista tammipuuta** - 
solmukuvioista tammipuuta - lämpökäsiteltyä tammipuuta - melamiinipinnalla jota saa matta ja kiiltolakattuna**.  

Tecno vetro ovet: 20 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia melamiinipinnalla mattalakattuna**. 4 mm paksulla lasilla tai peilillä**. 

Sprint ovet: 22 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia pinnoitettuna melamiinilla joka on hienosyiselläkuvioisella jalavapuupinnalla. Jalavan värit ovat 
seuraavat: extra valkoinen, beige, ruskeanharmaa.  

Sprint plus ovet: 22 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia pinnoitettuna melamiinilla joka on hienosyiselläkuvioisella jalavapuupinnalla. Jalavan värit ovat 
seuraavat: extra valkoinen, beige, ruskeanharmaa.  

Glass vetro ovet (lasiovet): harmaata läpinäkyvää lasia alumiinikehyksin. 

Basic A, B ja C ovet: 25 mm paksua E1 tammipuukuitupaneelia jota on saatavana seuraavasti päällystettynä: solmukuvioista tammipuuta**, lämpökäsiteltyä 
tammipuuta, mattalakattuna** tai kiiltolakattuna**. Huomio: katso moduulit Basic ovilla.  

Huomiot (katso tarkemmin ovisivuilta): 
 Oviin saa vetimillä, vetimiä saa eri väreillä ja puunsävyillä.
 Osassa ovia on oveen sisäänrakennettu vedin, vetimiä saa eri väreillä ja puunsävyillä (muutamien ovien kodalla tässä listauksessa on mainittu

erikseen sisäänrakennettu vedin)
 Joissakin ovissa on mm. useita paneeleita, voit henkilökohtaisen maun mukaan valita kuhunkin kahteen tai kolmeen jne.. paneelin eri värisävyn.

**Saatavana kaikilla värivaihtoehtojen värisävyillä (ja perus mattalakattuna) 

**LASIT: cat. 1 vaalea hiekka, tumma hiekka, köysi, kivenharmaa, vaaleanharmaa, keskiharmaa, jauheenharmaa, asemetallin sininen, krominkeltainen, 
greipinvihreä, rubiininpunainen, musta, savunharmaa stopsol, pronssipeili, pronssipeili ja kirkaspeli. cat. 2 valkoinen, magnolia. 
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