
Spirit-piilokarmiovi

Peitelistaton Spirit-piilosaranaovi on minimalistinen sisustusovi, joka on 
varustettu piilosaranoilla ja magneettilukolla sekä painikeparilla ja 
mahdollisella vääntönupilla.

OMINAISUUDET

• peitelistaton saranoitu väliovi, ovilehden pinta seinäpinnan tasossa
• vakiona kynnyksetön, optiona kiinteä kynnys tai laskeutuva tiivistekynnys
• huullokseton ovilehti
• varustettu piilosaranoilla, saranointi ei näy ulospäin
• magneettilukko vääntönupilla (lukitus) tai ilman (sulkeminen)
• laadukkaat ja linjakkaat painikkeet
• tiivistein varustettu karmi integroidaan seinärakenteeseen
• karmi viimeistellään joko näkyvällä puureunalla tai kokonaan piiloon
• ovilehden pintavaihtoehtoina maali, puuviilu, tekninen viilu, laminaatti ja lasi.
• kosteisiin tiloihin PU-lakka tai -maali (ei suoraa vesikosketusta)
• lisävaruste: kaksitoiminen sulkuhidastin/aukaisurajoitin 

• oven max korkeus 2950 mm (Ilona 2600 mm)
• oven max leveys 1250 mm
• avautumissuunta: auki vedettävä tai auki työnnettävä (U-v/o, US-v/o ja K-v/o)
• mittatilaustuote, valmistetaan aina asiakkaan antamilla mitoilla 

Scancercon sisustusovet 
Saranaovet

Piilosaranoitu väliovi

Myynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
09 7743 270
scancerco.fi

Scanforma Architecture & Design
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OVEN RAKENNE JA MATERIAALIT

• massiivipuukarmit
• kaksi vaihtoehtoista ovilehden rakennetta:  

tuplarunko ja massiivirunko (Aava-ovet massiivipuusta)
• tasopinnassa maali, viilu+lakkaus tai laminaatti
• pintakäsittelyt kuivaan ja kosteaan tilaan (PU)
• massiivipuukynnys (tammi, koivu, saarni) 

• Olivia-mallisto: ympärimaalatut ovet RAL-sävyin
• Aida-mallisto: aitopuuviilutetut ovet 
• Amelia-mallisto: tekniset aitoviilutovet
• Aava-mallisto: lasi-puukehysovet 
• Ilona-mallisto: laminaattiovet (puukuvioidut pystysyillä)

Spirit-piilokarmioviScancercon sisustusovet 
Saranaovet

Piilosaranoitu väliovi

Kuvissa Spirit-ovi oliivisaarniviilulla. Painikkeena HOPPE Stockholm minirose-painike.  
Karmin viimeistely vasemmalla 5 mm näkyvällä puureunalla ja oikealla ylimaalattuna.

Myynti:
Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
09 7743 270
scancerco.fi

Scanforma Architecture & Design

VASENKÄTINEN, 
ulos avautuva

Spirit U-V

VASENKÄTINEN, 
karmien väliin avautuva

Spirit K-V

OIKEAKÄTINEN, 
ulos avautuva

Spirit U-O

OIKEAKÄTINEN, 
karmien väliin avautuva

Spirit K-O

OIKEAKÄTINEN, 
käänteinen
sisään avautuva

Spirit US-O

VASENKÄTINEN, 
käänteinen,
ulos avautuva

Spirit US-V

Spirit-ovet voidaan toteuttaa ulko-
puolelta samannäköisiksi, vaikka 
avautumissuunta on erilainen.  
Karmien näkyvät pinnat jäävät 
tällöin oven sisäpuolelle piiloon. 
 
Ulos avautuva (U-V/O ) ja karmien 
väliin avautuva (K-V/O) ovi on eri 
korkuinen, kun ovilehden yläreuna 
on samassa tasossa oven ulkopuo-
lelta katsottuna. 

SCANFORMA-SISUSTUSOVET

Spirit-ovet kuuluvat Scancerco Oy:n Scanforma-arkkitehtuurituotteiden tuote-
ryhmään. Sisustusovia yhdistävät mm. esteettömys ja yhtenäinen materiaali-
mallisto. Muita oviperheen tuotteita ovat Sense ja Sesam-pintaliukuovet sekä 
Evokit-taskuliukuovet.

Ulos avautuva 
(U-V/O)
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Karmien väliin avautuva 
(K-V/O)


