Amelia – tekniset viilut
Scancercon sisustusovien pintamateriaalit

Scanforma Architecture & Design

Scancercon tyylikkäät sisustusovet on suunniteltu modernin, esteettömän ja minimalistisen arkkitehtuurin ja
sisustamisen ystäville. Ovet kuuluvat Scanforma-arkkitehtuurituotteisiin. Kaikki ovilehdet ja karmit ovat suomalaista puusepäntyötä ja niille on myönnetty Design from Finland- ja Avainlippu-tunnukset.
Scanforma-oviperheestä löydät sekä liuku- että saranaovet, joita yhdistävät esteettömyys, minimalismi ja ovityypistä riippumaton yhteinen materiaalimallisto. Ovien tarkkaan harkitut yksityiskohdat puhuvat keskenään yhteistä
kieltä. Mittatilauksena valmistettaviin oviin voit valita pintamateriaaliksi mm. viilun, laminaatin tai maalin. Yksilöllisin vaihtoehto on kuvatulostus oven pintaan tai tarramateriaaliin.

Amelia tekniset -viiluovet

OLIVIISAARNI

•

koivua, aito puun tuntu

•

raaka-aine PEFC/FCS -sertifioitu

•

sävytetyt ekologisesti läpivärjätty

•

urealiimattu raitakuosi

•

ei sisällä haitallisia aineita

•

hiottavissa, pitkä elinkaari

•

pienet oksat elävöittävät pintaa

•

uniikki ulkonäkö, heijastaa valoa ja värejä

•

tuo sisustukseen lämpöä

•

pehmentää tilojen yleisvaikutelmaa

•

luo harmoniaa ja rauhallisuutta

•

persoonallinen tunnelman luoja

•

kuiviin sekä kosteisiin tiloihin

Amelia vaneri, vaakaviilu

Ajatonta raitaa
Eläväpintaiset puuviiluovet tuovat pehmeyttä sisustukseen ja toimivat
upeina yksityiskohtina arkkitehtonisessa kokonaisuudessa. Ameliaovien tekninen viilu on aitoa koivupuuta ja siksi niissä on aidon puun
tuntu. Massiivisista laminoiduista aihioista leikatut ohuet kerrokset
tuottavat modernia raitaista puupintaa, joka heijastaa myös valoa ja
värejä ainutlaatuisella tavalla. Yksitäisen viilunraidan paksuus on noin
1,3 mm. Sävyttämätön raidallinen kuosi sopii hillittyyn ja luonnonläheisesti läpivärjätyt rohkeampaan sisustusmakuun. Oven viilusuunnaksi voi valita vaaka- tai pystyviilun.

Suomessa valmistettavien ovien tuotekonseptin
ja sisustusovet on suunnitellut sisustusarkkitehti
Arja Juujärvi.
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Amelia-ovimalliston pintamateriaalit
VANERI
TAMMI
• pysty- tai vaakaviilu TAMMI
pystyviilu
• alumiini- tai puureunavaakaviilu
alumiinireuna
• karmit:
koivu tai Olivia-malliston RAL
puureuna

KOIVU
• pysty- tai vaakaviilu
• alumiini- tai puureuna
• karmit: koivu tai Olivia-malliston RAL

TAMMI
• pysty- tai vaakaviilu
• alumiini- tai puureuna
• karmit: tammi tai Olivia-malliston RAL

CWP-PLY-V

CWP-BIR-V

CWP-OAK-V

CWP-BIR-H

CWP-OAK-H

HARMAA
• pysty- tai vaakaviilu
• alumiini- tai puureuna
• karmit: Olivia-malliston RAL

CWP-DGRE-V

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

CWP-DGRE-H

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Huom! Näyttö- ja painoteknisistä syistä johtuen esitetyt sävyt eivät vastaa täysin todellisuutta. 040820A

CWP-PLY-H

