
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 värit

    Rose Quartz              Serenity

Tikkurila, vuoden väri ja täydentävät sävyt

  Vuono M442              Mentoli J442           Luola M449

                         Ainutlaatuinen pintojen valmistus-

tekniikka mahdollistaa liukuoven jakamisen 

myös ilman jakolistoja.

Mallistoomme kuuluu vakiona Pantonen ja Tikkurilan

Vuoden Värit.  Kysy myös muita värejä.



S200

Sinun valintasi. Kehistä löytyy 8 erilaista 

värivaihtoehtoa, niin moderniin kuin

perinteisempäänkin makuun.

laadukkaan liukuoven, teräskehäinen on

Korkealaatuisten liukuoviemme tuoteperheen teräsprofiilit

ovat S100, S200/S300. Kun haluat siron, edullisen ja



A101

liukuovien käytettävyyden uudelle tasolle.

varustettuna. Näin saat parhaan mahdollisen

käyttömukavuuden upean ulkonäön lisäksi.

Sulavalinjainen A101 selkeällä vedinuralla vie 

Alumiinikehäiset liukuovemme saat myös hidastimella  



Alumiinikehäiset liukuovemme ovat kotimaisen kalustevalmistuksen

osaamista parhaimmillaan. Liukuovemme valmistetaan 

Harjattu alumiini

Musta lasi

A102

aina mittatilaustyönä juuri Sinun toiveidesi 

mukaan. Laaja pintamateriaalien mallisto

sekä joustavat mitat mahdollistavat 

haluamasi ilmeen toteutuksen. 



kuvan pintamateriaalit eivät kuulu vakiomallistoomme.

A103- ja A104- kehät ovat symmetrisiä kehiä

jotka sopivat erinomaisesti tilojen jakamiseen tai 

perinteisen välioven tilalle. Kehien ja lukuisien

molemmin puolin yhtenevien pintamateriaalien 

kanssa saat laadukkaan tilanjako liukuoven

joka liukuu tieltäsi tilaa säästäen.

A103 ja A104

A103                                         A104



A200

A200 on kapein alumiinikehämme. Tätä profiilia

Profiilin pelkistetty ilme sopii myös osaksi perinteisempää 

sisustusta. Kehä on saatavana alumiinipintaisena.

Profiilin näkyvä osuus on leveydeltään vain 8 mm.

Valkea kiiltävä levy

käyttämällä luot kotiisi muodikkaan ja nykyaikaisen ilmeen.



A300

50 mm leveä alumiinikehä ja ainutlaatuinen 

liukuovien kaksoispyörästö johon on integroitu hidastin.

Liukuovi ei ole koskaan ennen tuntunut näin laadukkaalta.

Truffel Avola

Truffel Shampanja



Valkea                         Valkea Line                Harmaa       

TILA säilytysjärjestelmä

Liukuovi- ja säilytysjärjestelmämme on viimeistä piirtoa

myöten harkittu ja viimeistelty kokonaisuus joka antaa

sopivan kokonaisuuden kaikkiin kodin tiloihin.

vapauden suunnitella kanssamme juuri Sinulle 

Runkosävyjä on 8 erilaista ja runsas 

lisätarvikevalikoimamme täydentää kokonaisuuden.

Antrasiitti                    Ruskea Line                 Vaalean ruskea Line     Tammi                     Tumma pähkinä



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.



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.



S100 ja S200

S300

Teräskehäiset liukuovet

S300 profiilia ei ole saatavana shampanjan sävyisenä.

S100, S200 ja S300

Suomessa kodit on 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 10 vuotta. 

A101-A103, A104 ja A200
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pintainen A200 profiili ovat mallistomme

modernimmat profiilit. Ne edustavat

Alumiinipintaisena tai valkeana

saatavat A103, A104 ja alumiini-

korkeinta laatua ja näyttävät jo 

suunnittelullaan suunnan profiili-

muotoilun tulevaisuudelle.



Alumiinikehäiset liukuovet

50 mm leveä profiili ja kaksi modernia pintakuosia.

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                    Tumma pähkinä             Tammi

Maya Penelope            Comfort Penelope       Harjattu alumiini           Valkea kiiltävä              Valkea 

Musta aalto                                                    Valkea aalto

Tumma kukka                                                Vaalea kukka

Musta lasi

Kirkas akryyli                    Snow White akryyli

                                     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.

Katso valtuutettu jälleenmyyjämme lähellä sinua jälleenmyyjäluettelostamme


