STYLE YOUR SPACE
Scancercon sisustusovet
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Väliovilla on väliä
Scancercon tyylikkäät sisustusovet on suunniteltu
modernin, esteettömän ja minimalistisen arkkitehtuurin ja sisustamisen ystäville. Oviperheestä löydät sekä
liuku- että saranaovet, joilla on ovityypistä riippumaton
yhteinen materiaalimallisto ja joiden tarkkaan harkitut
yksityiskohdat puhuvat keskenään yhteistä kieltä. Näin
on varmistettu, että Scancercon räätälöitävät sisustus
ovet ovat aina keskenään yhtenäiset ovityypistä riippumatta. Esteettinen ja harmoninen tila lisää viihtyisyyttä
ja elämänlaatua.

Mittatilauksena valmistettaviin oviin on valittavissa noin
40 pintamateriaalia mm. aitoviiluista laminaatteihin ja
maalisävyihin. Kaikki ovilehdet ja karmit ovat suomalaista
puusepäntyötä.
Scancercon sisustusovet on suunniteltu käyttäjille
elinkaarikestäviksi. Kaikissa ovissa yhdistyvät kolme
teemaa: esteettömyys esim. kynnyksettömillä oviratkaisuilla, yksilöllisyys laajalla materiaali- ja sävymallistolla
ja tyylikkyys minimalistisella designilla ja eleganteilla,
laadukkailla heloilla.

Style is Accessible

Style is Individual

Style is Elegant

Jokaisen ihmisen elämässä on jaksoja, jolloin esim. kynnyksettömyys,
käyttöturvallisuus ja oven helppo
avaaminen ovat erityisen tärkeitä.
Siksi Scancercon sisustusovien suunnittelussa onkin huomioitu ihmisen
elinkaari lapsuudesta vanhuuteen.

Oman näköinen tila luo viihtyisyyttä
asuintiloihin sekä vahvistaa yrityskuvaa toimitiloissa. Scancercon
sisustusovet ovat räätälöitävät ja
mallistoissa on laajat vaihtoehdot
pintamateriaalien ja -värien sekä
helojen osalta.

Esteettisyys luo harmoniaa. Suomalaisen sisustusarkkitehdin suunnittelemia ovia täydentävät huolella
valitut laadukkaat ja kauniit materiaalit sekä minimalistiset helat.
Yhdessä ne muodostavat tyylikkään
ja vähäeleisen sisustuselementin.

Style is

accessible.
individual.
elegant.

Scancercon sisustusovet ovat laadukkaat yleisilmeestä yksityiskohtiin. Pintamateriaalit ja helat on valittu huolellisesti, jotta ulkonäkö olisi jokaisessa räätälöitävässä ovessa minimalistinen ja elegantti sekä teknisesti korkealaatuinen.

Scancercon sisustusovien ovityypit
Sesam- ja
Spirit-ovet
valmistetaan
aina kohteen
mittojen
mukaan.

Evokit-taskuliukuovissa ovilehti
liukuu väliseinän sisään piilotettuun
metalliseen ovitaskuun maksimoiden lattia-alan hyötykäyttöön. Evokit sopii kipsilevytettäviin 66 mm
ja 95 mm väliseinärunkoihin. Runko
elementin vakiokoot oviaukoilla
ovat 800/900/1000 x 2050 mm.

Sesam-pintaliukuovi liukuu seinän
eteen. Sen liukumekanismi voidaan
asentaa joko seinään tai kattoon.
Mekanismin molemmissa päissä on
sulkuhidastin, joten ovilehti pysähtyy pehmeästi. Liukumekanismi
on piilotettu vähäeleiseen ja lialta
suojattuun alumiinikoteloon.

Spirit-piilokarmiovi integroidaan
seinärakenteeseen, eikä se tarvit
se ympärilleen peitelistoja. Ovessa
on säädettävät piilosaranat, magneettilukko ja painikkeet lisäheloineen. Ovessa ei ole karmin päälle
menevää huullosta. Karmitiivisteet
vaimentavat ääniä tehokkaasti.

Esteettömyys ja muunneltavuus
on ajaton valinta

Monipuolinen Evokit-taskuliukuovi
Osaksi väliseinärunkoa rakennettava
Evokit-liukuoviratkaisu säästää tilaa
ja edistää esteettömyyttä kaikissa
tiloissa. Seinärakenteen sisään liukuva ovi lisää lattia-alan käyttötilaa,
antaen sisustusvapautta oviaukon
ympärille. Lisäksi se toimii myös
modernina sisustuselementtinä.
Evokit sopii kipsilevytettäviin väliseiniin ja se on mitoitettu suomalaisen
standardin mukaisille 66 mm ja
95 mm seinärunkosyvyyksille. Karmit
voidaan joko tasoittaa seinäpintaan

listattomaksi tai peitelistoittaa (oven
irrotus ilman rakenteiden purkua).

Evokit-taskuliukuoven
hyödyt

Evokit myydään aina kokonaisuutena,
johon kuuluvat ovipaketti (runko
elementti liukuheloilla, ovilehti), karmipaketti (vasta-, ylä- ja pystykarmit)
sekä vedinpaketti (uppovetimet ja
sormivedin). Ovet valmistetaan asiakkaan materiaalivalintojen mukaan.

•

Varastokoot: runkoelementit
800/900/1000 x 2050 mm.
Muut koot erillistilauksena.

•

•
•
•
•

•

esteetön kulku tilasta toiseen
ilman kynnystä
hukkatilan minimointi lattioilla
(1–1,57 m2 per ovi!)
kaikki nurkat tulevat hyötykäyttöön, myös seinillä
vapaus sisustaa ja kalustaa
liukuovilla voi tarvittaessa jakaa
ja avartaa tiloja
helppokäyttöinen ja väsymätön
sormivedin oven reunassa
mallisuojattu karmiratkaisu
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Evokit-taskuliukuoven voi viimeistellä peitelistoilla tai modernisti ilman. Materiaali- ja värivaihtoehdot antavat laajat mahdollisuudet
suunnitella tilaan yksilölliset ovet. Laakaovien lisäksi mallistoon kuuluvat erilaiset lasiaukolliset puukehysovet (Aava).

Evokit-taskuliukuovi
•
•
•
•
•
•

runkoelementti (metallinen)
kiskojärjestelmä
ovilehti
uppovetimet
sormivedin
karmit

Lisävarusteet
•
•
•
•

sulkuhidastin
sulkuautomatiikka
oviparin synkronointi
yhdyskappale pariovelle

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET YHDELLE OVELLE
Tuotekoodi

Seinän
runko

Valmis
seinä*

Max vapaa
aukko L x H

Oven koko
L1 x H1

A

B

C

HT

EKSC.235

66 tai 95

92 tai 121

600x2050

630x2060

650

620

1320

2140

EKSC.250

66 tai 95

92 tai 121

700x2050

730x2060

750

720

1520

2140

EKSC.184

66 tai 95

92 tai 121

800x2050

830x2060

850

820

1720

2140

EKSC.197

66 tai 95

92 tai 121

900x2050

930x2060

950

920

1920

2140

EKSC.210

66 tai 95

92 tai 121

1000x2050

1030x2060

1050

1020

2120

2140

EKSC.211

66 tai 95

92 tai 121

1100x2050

1130x2060

1150

1120

2320

2140

EKSC.212

66 tai 95

92 tai 121

1200x2050

1230x2060

1250

1220

2520

2140

*Valmis seinä: puu/teräsrunko 66 mm/95 mm + 2 x 12,5/13 mm kipsilevy.
Runkoelementtien varastokoot, muut koot tilauksesta
Tilausovissa 66 mm paksun seinärungon vapaan aukon enimmäiskorkeus on 2300 mm.
95 mm ja 120 mm paksujen seinärunkojen enimmäiskorkeus on 2500 mm.

Tyylikäs Sesam-pintaliukuovi
Sesam-pintaliukuovi on seinäpinnan
edessä liukuva ovityyppi. Seinä- tai
kattokiinnitteinen liukuovi on sekä
moderni sisustuselementti että

sulkuhidastimen ansiosta. Vähäeleisen kisko-osan syvyys on 55 mm ja
korkeus 58 mm.

tilojen jakamisen ja yhdistämisen
kannalta erinomainen tilaratkaisu.
Sesam on kynnyksettömänä käyttäjilleen esteetön ja vie lattia-alaa vain
hieman ovipaksuutta enemmän.
Oven liukumekanismi on saksalaista huippulaatua ja ovi liukuu
pehmeästi kumpaankin reunaan

Mittatilaustuote
liukujärjestelmän vakiopituudet
alumiinikotelolla ovat 1900 mm ja
2400 mm. Muut pituudet ja kotelo
värit erillistilauksena. Ovilehdet valmistetaan aina asiakkaan antamien
mittojen mukaan.

Sesam-pintaliukuoven
hyödyt
•
•
•
•

Esteetön kulku tilasta toiseen
ilman kynnystä
Hukkatilan minimointi lattioil
la (1–1,57 m2 per ovi!)
Kaikki nurkat hyötykäytössä,
myös seinillä
Yksittäisovi tai pariovet
tuovat avaruutta tiloihin

LUE LISÄÄ SCANCERCO.FI / SESAM

Kiinnitä pinta
liukuovi seinään
tai kattoon

X

23

39

58

55

Y

Z

12
7

Musta
LH

TH = LH + X -17

U

10

20

10

Seinäkiinnitys
Tammi

Oliivisaarni

55

Suuret ovipinnat puhuttelevat ja selkeyttävät tiloja

42

58

65

18

voidaan myös maalauttaa. Oven pintaan voidaan valita materiaali, joka
joko loistaa osana sisustusta tai sulautuu ympäröiviin sävyihin huomiota
herättämättä.

Vakio-ovikokojen ohella kannattaa harkita myös lattiasta kattoon
ulottuvaa toteutusta, jossa ovilehti
muodostaa seinämäisen liikuteltavan elementin. Tässä toteutuksessa
laakaoven suuren tasopinnan ohella
lasiaukollinen liukuovi esim. peilillä
on mainio ratkaisu.

7
U

20

10

10

Viilupintaiset puupinnat ovat luonnostaan eläväisiä ja yksilöllisiä,

Y

TH = LH -75

maalatuilla voidaan toteuttaa hienoja
tehostepintoja tai minimoida oven
näkyvyyttä kokonaisuudessa.
LH

Sesam-pintaliukuoven liukukisko on
erittäin siro ja vähäeleinen. Vakiona
peitekotelo on alumiininvärinen,
mutta saatavilla on myös värejä. Se

Z

12

Kattokiinnitys

Minimalistinen Spirit-piilokarmiovi
Spirit-piilokarmiovi on elegantti sisustusovi pelkistettyyn makuun. Oven
vähäeleisyys vahvistuu peitelistattomuudella, sillä karmi integroidaan
seinärakenteeseen. Spirit-oven saranat ovat piilossa ovilehden ja karmin
välissä. Karmit on varustettu tiivisteillä, mikä vaimentaa tilasta toiseen
kantautuvilta ääniltä. Ovenpainikkeet
ovat linjakkaat ja vähäeleiset. Ovi
on huullokseton, joten ovessa ei ole
karmin päälle menevää reunaa. Magneettilukko viimeistelee kokonaisuuden linjakkaalla ulkonäöllään. Koska

lukon kieli pysyy piilossa kunnes ovi
suljetaan, se ei aiheuta kolhuja tai
repeymiä käyttäjille eikä kalusteille.
Lisävarusteena on saatavana aukaisu
rajoitin/sulkuhidastin. Ovi on oletuksena kynnyksetön (esteetön), mutta
sen saa myös kiinteällä kynnyksellä
tai laskeutuvalla tiivistekynnyksellä.
Mittatilaustuote
Ovet valmistetaan mittatilaustyönä
asiakkaan mittojen ja materiaalivalintojen mukaan.

Spirit-piilokarmiovi
•
•
•
•
•

ovilehti
piilokarmit
painikepari
säädettävät piilosaranat
magneettilukko

Lisävaruste
•
•
•

aukaisurajoitin/sulkuhidastin
kiinteä kynnys
laskeutuva tiivistekynnys
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Karmin viimeistely puureunalla tai ilman.
Painike kuvissa: mattamusta Stockholm minirosetilla

Spirit-oven voi viimeistellä oman maun mukaan
Spirit-ovea valmistetaan sekä auki
vedettävä (pull) että aukityönnettävänä (push) molemmilla kätisyyksillä.
Oven karmirakenne mahdollistaa
sekä karmin integroimisen seinärunkoon ja tasoittamisen seinän tasoon
että peitelistoituksen. Massiivipuu
karmien vaihtoehtoina ovat tammi,
koivu, saarni ja maalattu mänty.
Karmisyvyys mitoitetaan lähtökohtaisesti valmiin seinän paksuuteen,
jotta viimeistely olisi helppo toteuttaa ja sillekin saadaan mahdollisim-

man selkeä ja pelkistetty ilme. Oven
karmi on saranapuolelta kokonaan
piilossa. Karmin sisäreuna voidaan
jättää detaljina näkyviin tai viimeistellä yli esim. maalilla tai tapetilla.
Toiselta puolelta karmi on näkyvissä
oviaukon osalta. Tilanteesta riippuen
sisäpuolen karmin reuna voidaan
joko viimeistellä piiloon tai jättää
näkyviin.
Lisävarusteena myytävän kiinteän
kynnyksen materiaalivaihtoehdot
ovat tammi, pähkinä, koivu ja saarni.

Magneettilukon kieli pysyy lukon sisällä,
kunnes kieli kohtaa karmissa olevan
vastamagneettinsa.

Liukuovien uppovetimet

NELIÖ, HOPEA (F1)

NELIÖ, ROSTERI (F94-1)

H4921 S5, sokea

H4921 S5, sokea

H4921 S1, lukittava

H4921 S1, lukittava

PYÖREÄ, HOPEA (F1)

PYÖREÄ, ROSTERI (F94-1)

H4920 S5, sokea

H4920 S5, sokea

H4920 S, lukittava

H4920 S1, lukittava

PYÖREÄ, MATTAMUSTA (F9714M)

H4920 S5, sokea

Liukuovien lisävarusteet
EVOKIT-TASKULIUKUOVI

H4920 S1, lukittava

•
•
•
•

sulkuhidastin
sulkuautomatiikka
oviparin synkronointi
yhdyskappale pariovelle

SESAM-PINTALIUKUOVI
•

oviparin synkronointi

Piilokarmioven minirosetillisia painikkeita

Minirosetillisissa painikkeissa
painikejalan tyvessä on vain
pieni metallirengas. Myynnissä on myös erivärisiä vaihtorenkaita.
Vasemmalta: Houston,
2 x Stockholm avainkilvellä,
Dallas vääntönupilla.

Saranaoven litteäkilpisiä painikkeita
Trendikkäissä litteäkilpisissä
Dallas-painikkeissa satiinikuparin lisäksi löytyvät myös
rosteri, satiinikromi ja
satiiniantrasiitti.

Litteäkilpisissä painikkeiden kilvet ovat vain 2 mm
korkeat.
Vasemmalta mallit: Dallas
avainkilvellä, Stockholm,
Houston ja Vitória.

OLIVIA maaliovet
RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9002

RAL 7044

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7024

RAL 9004

RAL 9005

VALKOTAMMI

VALKOTAMMI
VAAKAVIILU

RAL 7030

RAL 7035

RAL 7037

SAVUTAMMI

SAVUTAMMI

SAARNI

SAARNI

AIDA aitoviiluovet
TAMMI
PYSTYVIILU

TAMMI

PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

SAARNI

SAARNI

SAARNI

SAARNI

SAARNI

SAARNI

SAARNI

MUSTA, PYSTYVIILU

SAARNI

MOCHA, VAAKAVIILU

OLIIVISAARNI

OLIIVISAARNI

LIMBA

LIMBA

PÄHKINÄ

PÄHKINÄ

KOIVU

KOIVU

VANERI

VANERI

TAMMI

TAMMI

T. HARMAA

T. HARMAA

401S

018S

049S

75BS

VALKOINEN, PYSTYVIILU

PYSTYVIILU

VALKOINEN, VAAKAVIILU

NOUGAT, PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

PYSTYVIILU P/V--V

NOUGAT VAAKAVIILU

VAAKAVIILU P/V--H

MOCHA, PYSTYVIILU

PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

PYSTYVIILU

MUSTA, VAAKAVIILU

VAAKAVIILU

AMELIA CWP-viiluovet
KOIVU
PYSTYVIILU

KOIVU
VAAKAVIILU

PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

PYSTYVIILU

PYSTYVIILU

PYSTYVIILU

VAAKAVIILU

ILONA laminaattiovet
101S

107S

RVIS

RFUM

270S

261S

AAVA lasi-puukehysovet
• 3 erilaista lasivaihtoehtoa
• peilivaihtoehto yhdelle puolelle

ALISSA aitoviilulaminaattiovet
PÄHKINÄ

TAMMI

EEDIT printti- tai tarrapinta -ovet
PRINTTIPINTA
TARRAPINTA
Painoaineisto
asiakkaalta.

Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
09 7743 270, myynti@scancerco.fi

Painoteknisistä syistä materiaalit ja sävyt eivät vastaa täysin todellisuutta.

,

