
Sense-pintaliukuovi

Sense-pintaliukuovi liikkuu seinän pinnalla. Oven mekanismi piiloutuu ovileh-
den taakse, eikä se näy ollenkaan oven ollessa kiinni- tai aukiasennoissa. Liuku-
mekanismin molemmissa päissä on sulkuhidastin, joka hidastaa oven pysähtymistä 
kiskon ääripäissä. 

Tasopintaan voi valita maalatun, viilutetun tai laminaattipintaisen ovilehden. Ovet 
varustetaan lähtökohtaisesti uppovetimellä, mutta vaihtoehtoisesti asiakas voi 
tilata oven ilman vedintyöstöjä. Ovilehti voidaan asentaa oviaukon oikealle tai va-
semmalle puolelle. Oven alareunassa on kaksi jousellista pyörää tasaamassa lattian 
epä tasaisuutta ja alaohjain linjaamassa oven kulkua.

OVILEHDEN MITAT

• Leveys 850 mm –1300 mm (paitsi laminaattiovet max. 1190 mm)
• Korkeus max. 3000 mm, kun ovilehden paino max. 80 kg
• ovilehden maksimikorkeus 1:3
• ovilehden maksimikorkeus on 3 x oven leveys 

 

Scancercon sisustusovet 
Liukuovet

Myynti:
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OVILEHDEN RUNKORAKENNE 
Scancercon sisustusoviin voi valita ovilehden rakenteeksi joko tupla- tai massiivirungon.

Tuplarunko koostuu kahdesta puukehästä, joista toinen on massiivipuuta ja toinen 
LVL-liimapuuta. Tasopinnan kaksinkertainen MDF-levytys limittyy tuplarungon osalta. 
Ovilehden tasopintoihin voi valita viimeisteltyksi maalauksen, viilutuksen tai laminaatin. 
Myös tarra- tai printtipinnat ovat mahdolllisia valkoiseksi maalatun oven päälle..

Massiivirunko koostuu massiivipuukehyksestä, jonka ytimenä on tiivis pellavakuitupu-
riste. Ovilehden tasopinnoilla on molemmin puolin HDF-levytys, joka viimeistellään joko 
maalaamalla, viiluttamalla tai laminaatilla. Myös tarra- tai printtipinnat ovat mahdolllisia 
massiivirunkoisen valkoiseksi maalatun oven päälle. 

OVILEHDEN PINTAMATERIAALIT 
• Olivia-maaliovien vakiosävyt: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9002,  

RAL 7044, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7024,  
RAL 9004, RAL 9005. 

• Aida-aitoviilut: tammi, valkotammi, saarni, koivu, pähkinä. Puusyiden suunta  
vaaka tai pysty. 

• Amelia -tekniset aitoviilut: koivu, vaneri, tammi, tumma harmaa. Puusyiden  
suunta vaaka/pysty. 

• Ilona-laminaatit: yksivärisiä tai puukuvioituja. Puukuviollisissa puusyysuunta pysty.  

Seinäkiinnityksellä
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Käyntiaukko ilman limitysta
(ovilehti kokonaan käyntiaukon sivulla)

SENSE / 1100 B=0
X = min. 680 (L850)
X = max 930 (L=1100)

SENSE / 1100 B=50
X = min. 680 (L900)
X = max 880 (L=1100)

Käyntiaukko 120 mm limityksellä
(ovilehti 120 mm käyntiaukon edessä)

SENSE / 1100 B=0
X = min. 800 (L850)
X = max 1050(L=1100)

SENSE / 1100 B=50
X = min. 800 (L900)
X = max 1000 (L=1100)


