
Evokit 95 Single/Double    Taskuliukuovet
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8–10 x 21 / 95 varastokoot

Evokit on liukuväliovijärjestelmä kipsilevytettäville seinille. 
Vahva ovikasetti on valmistettu teräksestä ja se voidaan 
asentaa oviaukon kummalle puolelle tahansa. Koottava 
tuote on helppo asentaa. Ovilehdet ja karmit valmistetaan 
Suomessa ja ne toimitetaan joko yhdessä runkoelementin 
kanssa tai toisistaan erillään, erikseen sovitulla aikataululla, 
jolloin ovilehdet eivät ole tiellä runkotyövaiheessa.

Taskuliukuovet

Seinärakenteen sisään liukuva väliovi hyödyntää lattia-alan maksimaalisesti. Taskuliukuovi on 
paitsi moderni sisustuselementti, erityisesti tilojen käytettävyyden, muuntojoustavuuden ja  
kalustettavuuden kannalta erinomainen rakenneratkaisu. Huonekokojen pienentyessä on 
entistä tärkeämpää ottaa kaikki lattia-ala hyötykäyttöön. 

Ovilehdet

• Premium: yli 40 tasopinnan materiaali- ja sävyvaihtoehtoa
• asiakkaan aineistosta kuvatulostus ovilehden pintaan tai tarraan
• Tilauksesta muita sävyjä/materiaaleja. Kts. ovimallisto.  

Karmipaketti

• puukarmit, lakattu: koivu, tammi, saarni, pähkinä, sis. tiivisteet 
• puukarmit, maalattu mänty / Olivia-sävyt, sis. tiivisteet 
• peitelistat eivät sisälly paketteihin

Lisävarusteet premium-oviin

• Easy-Stop, sulkuhidastin  
• SyncroOpening, parioven yhtäaik. avautuminen
• DoubleDoor, parioven yhdyskappale
• SelfClose, sulkuautomatiikka

Tilansäästö verrattuna saranaoveen

• 80 cm liukuovi, tilansäästö 1,00 m²
• 90 cm liukuovi, tilansäästö 1,27 m²
• 100 cm liukuovi, tilansäästö 1,57 m² 

Varastokoot

• runkoelementit oviaukkoihin 800, 900 ja 1000 mm x 2050 mm
Kysy myös projektimyyntikokoja:  
600, 700, 1100, 1200 mm x 2050 mm ja 600–1200 x 2500 mm.
Muut leveydet ja korkeudet valmistetaan tilauksesta, max korkeus 2500 mm.

Ominaisuudet ja hyödyt

• koottava (DIY-tuote), helppo asentaa
• runkoelementin varastoleveydet oviaukoille 800, 900 ja 1000 mm
• runkoelementin varastokorkeus oviaukolle 2050 mm
• tukeva teräksinen ovikasetti
• laadukkaat laakaovet, useita pintavaihtoehtoja
• ovilehdet valmistetaan mittatilauksena Suomessa
• premium-malliston ovilehdessä alaohjainkisko 
• karmit peitelistoitetaan tai tasoitetaan seinäpintaan
• runkoelementti helppo varastoida, kuljetuspakkaus vie vähän tilaa 
• liukuoviratkaisussa ei hukkatilaa oven kummallakaan puolella
• tila voidaan kalustaa ja sisustaa aivan oven viereen
• helppo käynti myös esim. näkö- ja liikuntarajoitteisille
• runkoelementille valmistajan myöntämä takuu 15 vuotta
• ovilehdille ja karmeille 2 vuoden valmistusvirhetakuu

Materiaalit

• runkoelementti: teräs/alumiini
• Premium-ovilehdet: erikoisvahva 6 mm MDF-levyllä päällystetty  

sandwich-rakenne, joka vahvistettu kertopuurungolla. Alumiini- tai 
puureuna. Ovivahvuus 35 mm. 

• Tasopinnat: maali, aitoviilu, tekninen aitoviilu, aitoviilulaminaatti, 
laminaatti, kuvatulostus tai tarra tasopintaan. Kiiltoaste puolihimmeä.

• Aava-lasikehysovessa vahva massiivipuurunko, jossa peili- tai 3 lasi-
tusvaihtoehtoa. Tasopinnat: maali, aitoviilu, tekninen aitoviilu.

• kuppivetimet lukolla tai ilman, sormivedin reunassa

Seinärunko 95 mm 

Valmis seinäpaksuus 121 mm (95 + 2 x 13 mm)

Ovilehti 35 mm

Kipsilevytettäviin väliseiniin
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Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy, Suvilahdenkatu 10 B
00500 Helsinki
09 7743 270
scancerco.fi

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET YHDELLE OVELLE
Tuotekoodi Seinän 

runko 
Valmis  
seinä*

Max vapaa 
aukko L x H

Oven koko 
L1 x H1

A B C HSB HT

EKSC.184 95 121 800 x 2050 830 x 2060 850 820 1720 2090 2140

EKSC.197 95 121 900 x 2050 930 x 2060 950 920 1920 2090 2140

EKSC.210 95 121 1000 x 2050 1030 x 2060 1050 1020 2120 2090 2140

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET KAHDELLE OVELLE
Tuotekoodi Seinän 

runko 
Valmis  
seinä*

Max vapaa 
aukko L x H

Oven koko 
L1 x H1

A B C HSB HT

EKSC.184 95 121 1600 x 2050 2x 830 x 2060 1650 820 3320 2090 2140

EKSC.197 95 121 1800 x 2050 2x 930 x 2060 1850 920 3720 2090 2140

EKSC.210 95 121 2000 x 2050 2x 1030 x 2060 2050 1020 4120 2090 2140

*Valmis seinä: teräsrunko 95 mm + 2x 12,5 mm 
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