
täydentää tilasi
Liukuovet ja säilytysjärjestelmät





TeemaDesign - Liukuovien uusi ilme

Uusi liukuovien pintamateriaalien sarja Teema sisältää yli 30 ainutlaatuista

kuviopintaa. Mallistosta löytyy kuvioita moniin eri tyyleihin niin

makuuhuoneeseen, keittiöön, lastenhuoneeseen, eteiseen tai

vaikkapa kodin harrastehuoneeseen.

Tutustu malleihimme esitteen lopussa. Suuremmat pintamateriaalikuvat

Versova

TeemaDesign

löydät sivuiltamme www.finndeco.fi sekä jälleen-

myyjiemme tiloista mallikansiostamme.



Kuvioiden lisäksi Teema-malliston liukuovet  voidaan

toteuttaa myös yhtenäisillä väripinnoilla ja näiden

yhdistelmillä.
 

 

Pantone, vuoden väri Ultra Violet

  Ether                          Weeping willow

                         Ainutlaatuinen pintojen valmistus-

tekniikka mahdollistaa liukuoven jakamisen 

myös ilman jakolistoja.

Viereisen kuvan liukuovissa on käytetty Pantonen

Vuoden väriä Ultra Violet ja Pantonen suosittelemia

harmoniapaletin sävyjä. Värit on saatavana sekä kiiltävä-

pintaisena tai mattapintaisena vaihtoehtoina



Kiiltävä

Matta





S200

Sinun valintasi. Kehistä löytyy 7 erilaista 

värivaihtoehtoa, niin moderniin kuin

perinteisempäänkin makuun.

laadukkaan liukuoven, teräskehäinen on

Korkealaatuisten liukuoviemme tuoteperheen teräsprofiilit

ovat S200 ja S300. Kun haluat siron, edullisen ja

Laadukkaasti teräksellä





A101

Näin saat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden upean ulkonäön lisäksi.

Alumiiniprofiilimallistomme on laaja. Löydät meiltä yhteensä 18 upeaa profiilivaihtoehtoa.

Sulavalinjainen A101 selkeällä vedinuralla vie liukuovien käytettävyyden uudelle tasolle.

Alumiinikehäiset liukuovemme saat myös hidastimella  varustettuna.

Alumiinin monet muodot



Alumiinikehäiset liukuovemme ovat kotimaisen kalustevalmistuksen osaamista parhaimmillaan.

Liukuovemme valmistetaan aina mittatilaustyönä juuri Sinun toiveidesi mukaan.

Harjattu alumiini

Musta lasi

A102

Laaja pintamateriaalien mallisto sekä joustavat mitat mahdollistavat 

haluamasi ilmeen toteutuksen.

Millin tarkasti Sinun kotiisi





kuvan pintamateriaalit eivät kuulu vakiomallistoomme.



A103- ja A104- kehät ovat symmetrisiä kehiä jotka sopivat erinomaisesti

 tilan jakamiseen tai perinteisen välioven tilalle. Eri kehävaihtoehtojen

ja lukuisten molemmin puolin yhtenevien pintamateriaalien

kanssa saat laadukkaan tilanjakoliukuoven 

joka liukuu tieltäsi tilaa säästäen.

A103 ja A104

A103                                         A104

Symmetriaa ja käytettävyyttä kotiin





A200

A200 on kapein alumiinikehämme. Käyttämällä tätä luot kotiisi muodikkaan ja nykyaikaisen ilmeen

Profiilin pelkistetty ilme sopii myös osaksi perinteisempää sisustusta.

                   Kehä on saatavana sekä valkeana että alumiinipintaisena.

Valkea kiiltävä levy

Profiilin näkyvä osuus on leveydeltään vain 8 mm.

Minimalistinen ilme





A300

A300 on 50 mm leveä alumiinikehä ja ovessa on ainutlaatuinen 

liukuovien kaksoispyörästö johon on integroitu hidastin.

Liukuovi ei ole koskaan ennen tuntunut näin laadukkaalta.

Truffel Avola

Truffel Shampanja

Tinkimätön toimivuus



Valkea                         Valkea Line           Vaalea Grafiitti Line



TILA säilytysjärjestelmä

Liukuovi- ja säilytysjärjestelmämme on viimeistä piirtoa myöten harkittu ja viimeistelty kokonaisuus

joka antaa vapauden suunnitella kanssamme juuri Sinulle sopiva

kokonaisuus kaikkiin kodin tiloihin.

Runkosävyjä on 10 erilaista ja runsas 

lisätarvikevalikoimamme täydentää kokonaisuuden.

Antrasiitti Line               Grafiitti Line               Musta Line                  Ruskea Line              Vaalean ruskea Line     Saarni Tuhka           Tolstoi Tammi

Monissa väreissä, kaikissa mitoissa





TILA lisätarvikkeet

Laaja valikoima erilaisia kiinteitä tai ulosvedettäviä

 telineitä sekä hidastinlaatikot ja liukukorit, joita on

 useissa mitoissa sekä valaistusratkaisumme 

tekevät komerosi käytöstä helppoa

ja miellyttävää.

Lisätarvikkeet tekevät kaapista toimivamman





TILA taipuu

Säilytysjärjestelmämme sopii moneen eri käyttöön. Kodin

eteisen tai makuuhuoneen ovikomerojen tilalle tuleva

liukuovikomero on aina hyvä ratkaisu, mutta

liukuovet sopivat myös kotitoimistoksi, 

kodinhoitohuoneeseen tai vaikka 

kirjahyllyksi olohuoneeseen.

Finndeco-liukuovet ja säilytysjärjestelmät 

ovat millintarkkaa suomalaista mittatilaustyötä.

Hyvä suunnittelu toimivuuden takana



Hidastinlaatikot leveyksissä 300-1200 mm 
matalana ja korkeana teräsetusarjalla ja 

levyetusarjalla korkeudessa 226mm.

Laatikoiden ja korien lisäksi löydät meiltä 14 
erilaista lisätarviketta joilla teet komerosta

entistä toimivamman.

Kuulalaakeroidut liukukiskot ja 11 eri mittaa.

Toisiinsa sointuva Line-sarja 
mahdollistaa ainutlaatuisen 
sävyjen kirjon ja jakolistat voi
laittaa mille korkeudelle vain.

Räätälöidyn suunnittelu-
ohjelmamme avulla toteutat 
haluamasi komeron ja toimi-
tamme sen juuri sellaisena 
kuin se on suunniteltu.

Valmistamme tuotteemme erittäin mittatarkasti ja toimitamme jokaisen toimituksen 
mukana tarkat mittakuvat joiden avulla asentaminen on helppoa.

Saat rungon meiltä joko pohjalevyllä tai 55mm korkealla sokkelilla joka on 
säädettävä. Säätösökkelin voi tilata joko osina tai kehikko valmiiksi kasattuna.

Tuoterakenne hyvän suunnittelun tukena

Kaikkien runko-osien paksuus on 18mm

Ainutlaatuiset
valaistusratkaisut

Kaikki hyllyt kiinnitetään sivuihin 
sitovilla hyllynkannakkeilla jolloin 

rungosta tulee todella tukeva.
Runko asennetaan paikalleen

jolloin sitä ei tarvitse siirtää 
lattiaa myöten paikalleen.

Vaatetangot valaistuksella tai ilman        Taustat 4mm, 10mm ja 18mm paksuudessa

976mm



S200

S300

Teräskehäiset liukuovet

S300 profiili on saatavana vain valkean ja hopean värisinä.
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S200 ja S300

Suomessa kodit ovat perinteisesti rakennettu puusta.

Mallistomme perinteisempää ilmettä edustavat S300-

profiilin puukuosit. Ne sopivat moneen suomalaiseen kotiin.

Maalatut teräskehäiset profiilisävymme ovat aina ajassa kiinni. 

Metallisävyt ja valkea yhdistettynä nykyaikaiseen 

profiilimuotoiluun antaa liukuovillesi  

puhtaan linjakkaan ilmeen. 
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A101

A200

A102 A103 A104

Alumiinikehäiset liukuovet

Kolme metallisävyä sekä kiiltävä valkoinen ja mattamusta.  Nämä

värivaihtoehdot ovat valittavissa premium-luokan liukuoviimme 

A101 ja A102 jotka liukuvat kotonasi sujuvasti vuodesta toiseen.

Pyörästöjen toimivuustakuu on 15 vuotta. 



A101-A103, A104 ja A200
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ovat mallistomme modernimmat

profiilit. Ne edustavat korkeinta

Alumiinipintaisena tai valkeana

saatavat A103, A104 ja A200

laatua ja näyttävät jo suunnit-

telullaan suunnan profiili-

muotoilun tulevaisuudelle.



Alumiinikehäiset liukuovet

50 mm leveä profiili ja rouhean ruskea Truffel Shampanja kuosi.

Näistä elementeistä syntyy näyttävät liukuovet  jotka  

tuovat arvokkuuta kotiisi. Ainutlaatuinen kaksoispyörästö

integroidulla hidastimella  takaa upean toimivuuden. 



                                     A300

truffel shampanja                                                           truffel avola



Kirkas peili                    Harmaa peili               Pronssi peili                 Puhdas valkea lasi      Valkea lasi                    Latte lasi                      Harmaa lasi 

Antrasiitti Line              Ruskea Line                 Vaalean ruskea Line    Valkea Line                    Vaalea Grafiitti Line        Grafiitti Line               Musta Line       

Kirkas akryyli                  Snow White akryyli       Valkea kiiltävä              Valkea                           Saarni Tuhka                 Tammi Tolstoi



Comfort Penelope                                                            Maya penelope                                                               ´  Surf valkea

Surf Grafiitti

Surf Grafiitti

Musta lasi                                     Pintamateriaalit



Harmaa lohkokivi         Harmaa ruutukivi         Musta Liuske              Kallioseinä

Musta tammi                Palapähkinä                Vaalea puuviilu           Tumma palapuu

Harjattu alumiini           Ruoste                        Metallilevyt                  Rei´itetty hiilikuitu

  Vaal.pun. kukka            Kukka ja sydän           Pinkki kukka                Tumma kukka

    Valkea Love                  Kaakelisydän              Tumma Love               Sydämet

Kivi

Puu

Metalli

Kukka

Love
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  Nallet                          Pikku kissa                 Söpö kissa                  Söpö koira

Pikku koira                 Dinot

Versova                      Oksisto                       Oksat

 3D Ympyrät                3D Vinoneliöt          

   Soikiot mustalla         Soikiot valkealla          Viivat mustalla            Viivat harmaalla

Leikkisät

Oksat

Abstraktit



                                    Suunnittele kotona

Liukuovikomeron suunnittelu ei ole 
koskaan ollut näin helppoa.

Kokeile uutta ainutlaatuista 
suunnitteluohjelmaamme osoitteessa 

www.finndeco.fi

Voit tallentaa suunnitelmasi ja
palata siihen aina halutessasi uudelleen

30 päivän ajan.



Valtuutettu jälleenmyyjämme


