
Ovilehdet: Olivia, maalattu musta RAL 9004, tuplarunko
Karmit: massiivimänty, maalattu valkoinen RAL 9016
Vetimet: Hoppe 4920, sokea, mattamusta
Ovikoot: käyntiaukot 900/1100 x 2700 mm
Seinärunko: 95/121 mm
Viimeistely: tasoitettu seinäpintaan, peitelistaton

Ovilehdet: Olivia, maalattu musta RAL 9004, tuplarunko
Karmit: massiivimänty, maalattu musta RAL 9004, tiivisteet
Helat: 3D-piilosaranat peitekilvin (4 kpl/ovi), magneettilukko, 
Dallas -painike, ActiveStop aukaisurajoitin-sulkuhidastin 
Ovikoot: mini 900x1280 mm, muut 885/890/895/900 x 2290 
mm, 905/975 x 2480 mm, 875/890 x 2590 mm
Viimeistely: tasoitettu seinäpintaan, näkyvä kynte, peitelistaton

piilokarmiovi

Kivitalo Lumitiikerin mustanpuhuvat Scanforma-sisustusovet
Valkoisen kivitalon, Lumitiikerin omistajat halusivat uuteen kotiinsa Tuusulan Rykmentinpuistoon minimalistiset, mutta huomiota-
herättävät sisäovet, joiden tuli toimia myös osana sisustusta. Oviksi valikoituivat mustanpuhuvat Spirit-piilokarmiovet ja Evokit-
taskuliukuovet. Kodin kaikki ovet ovat erikoismittaisia sekä kynnyksettöminä esteettömiä käyttäjilleen. Yläkerran asuinhuoneiden 
ja vaatekomeron liukuovet kipuavat kohti kattoa peräti 2,7 metrin korkeuteen, saranaovien jättiläiset ovat hieman tätä matalampia. 
Spirit-ovista kolme avautuu poikkeuksellisesti karmien väliin sisään työntämällä, loput ovat tavanomaisesti aukivedettäviä. Sisustus-
ovien vähäeleisyys syntyy karmirakenteesta, peitelistattomuudesta, piilosaranoista ja ovensävyisistä heloista. Liukuovissa oven 
sulkemista pehmentävät hidastimet ja Spirit-piilokarmiovissa luksusta arkeen tuovat ActiveStop-mekanismit, jotka mm. vetävät 
automaattisesti ovet hiljaa kiinni. 

taskuliukuovi

Lumitiikeri/Hevi-kivitalo
Tuusula 2020

Spirit-piilokarmiovet ovat 
ulospäin täysin samanlai-
sia, mutta oikean puolei-
nen ovi on auki työnnettä-
vä ja etualan kaksi muuta 
aukivedettäviä.
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Scancercon sisustusovet on suunniteltu minimalistisen arkkitehtuurin ja sisustamisen ystäville. Scanforma-oviperheestä löydät sekä 
liuku- että saranaovet, joilla on ovityypistä riippumaton yhteinen materiaalimallisto. Sisustusovissa esteettömyys ja esteettisyys yh-
distyvät käyttäjälähtöisyyteen ja tarkkaan harkitut yksityiskohdat puhuvat keskenään yhteistä kieltä. Ovet valmistetaan kotimaassa 
mittatilaustyönä konseptin laajasta materiaali- ja heloitusvalikoimasta asiakkaan valintojen mukaisesti. Ovet ovat suomalaisen si-
sustusarkkitehdin käsialaa ja niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. 

Scanforma-sisustusovet

Style Your Space.

Evokit-liukuväliovessa ovi-
lehti liukuu väliseinään integroi-
tuun metalliseen ovitaskuun. 
Evokit on tarkoitettu kipsilevy-
tettäviin väliseiniin, suomalaisen 
standardin mukaisiin 66 mm ja 
95 mm seinärunkosyvyyksiin. 
Oven karmit viimeistellään vaih-
toehtoisesti seinäpintaan (pei-
telistaton) tai peitetään listoil-
la. Oviaukon max. korkeus on 
2700 mm ja leveys 1200 mm.

Sense-pintaliukuovi on seinä-
pinnan eteen liukuva ovityyppi. 
Oven liukumekanismi on pii-
lossa oven takana, eikä se näy 
ovea käytettäessä. Oven liukua 
pehmentävät sulkuhidastimet 
ja sujuvaa kulkua ohjaavat lat-
tiaohjain ja alareunan jousitetut 
pyörät. Ovilehden etäisyys sei-
nästä on 12-16 mm. Oven max. 
korkeus on 2990 mm ja leveys 
1290 mm.

Sesam-pintaliukuovi on sei-
näpinnan eteen liukuva suoja-
kotelollinen ovityyppi, jota saa 
sekä seinä- että kattokiinnityk-
sellä. Laadukas liukumekanismi 
on varustettu sulkihidastimilla, 
joten ovi sulkeutuu pehmeästi. 
Vakioasennuksena ovilehti on 
vain 7 mm seinästä, korotuk-
sella sen taakse saa lattialistan. 
Oven max. korkeus on 2990 
mm ja leveys 1290 mm.

Spirit-piilokarmiovi on pei-
telistaton saranaovi, jota saa 
paitsi ulos- ja sisään avautuva-
na, myös karmien väliin sisään 
avautuvana. Tiivistein varustetut 
puukarmit integroidaan seinä-
rakenteeseen. Ovi varustetaan 
mm. piilosaranoilla, magneetti-
lukolla ja linjakkailla painikkeil-
la. Oven max korkeus on 3050 
mm, max leveys 1250 mm.

Peitelistaton 
Evokit Amelia, 
tumma harmaa Pi
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