
Asuntomessujen Lumitiikerissä kattoa hipovat  
sisäovet ovat esteettömiä oviarkkitehtuurin helmiä

Tuusulan asuntomessujen yksi teemoista korostaa asumista tänään ja huomenna. Talon käytettävyys onkin olennainen osa asumista ja 
tilojen käyttöä, huomioiden parhaimmillaan ihmisen koko elinkaaren. Modernissa kivitalo Lumitiikerissä kattoa hipovat sisäovet ovat 
esteettömiä käyttäjilleen kaikissa elämän vaiheissa. 

Esteetön ovi on hyvin havaittavissa, helposti aukaistava, riittävän leveä ja kynnyksetön eikä sen aukeaminen saa aiheuttaa törmäys-
vaaraa. Lumitiikerin kaikki sarana- ja liukuovet ovat kynnyksettömiä. Yhdenmukaiset ovet ovat myös kevyesti aukaistavissa ja niissä on 
helppokäyttöiset painikkeet ja vetimet. Vaaleilla seinäpinnoilla mustat ovet täyttävät sisustuksellisen roolinsa lisäksi myös kontrastivaati-
muksen erottua ympäristöstään.  

Rakennus- ja oviarkkitehtuuri kulkevat käsi kädessä 

Ensi kertaa asuntomessuilla nähtävät Scanforma-sisustusovet puhuttelevat myös yhtenäisellä ilmeellään, minimalismillaan ja kor-
keudellaan. Modernin, räystäättömän kivitalon ylevä arkkitehtuuri julkisivun pikantteine kaarevine muotoineen jatkuu myös sisätiloissa. 
Talon sisäarkkitehtuuri on ilmavaa, puhdaslinjaista ja vähäeleistä. Kodin välioviksi valitut erikoiskorkeat Spirit-piilokarmiovet ja Evokit-tas-
kuliukuovet ovat ovityyppeinä täysin toisistaan poikkeavia, mutta puhuvat keskenään samaa kieltä, koska niillä on yhteinen materiaali-
valikoima. Hengästyttävä huonekorkeus avartaa tiloja ja suuret ikkunapinnat saavat sisätilat kylpemään luonnonvalossa. Kodin mustat 
väliovet noudattavat samaa minimalistista arkkitehtuuria, herkutellen samalla tilan tarjoamalla ovikorkeudella. 

Kodin saranaovet ovat kaikki huomattavasti tavanomaista korkeampia, alakerrassa 2,6 metrisiä ja yläkerrassakin 2,3 metrisiä. Kodin 
ovijättiläiset, yläkerran taskuliukuovet ovat markkinoiden korkeimmat ja niillä on korkeutta peräti 2,7 metriä. Kohti kattoa kurottavat tai 
sitä hipovat ovet toimivat myös sisustuksellisina tilaelementteinä vaaleiden seinien parina. 

Asuntomessut 
Tuusula 2020
Lumitiikeri/Hevi-kivitalo

Spirit-piilokarmiovet ovat ulospäin 
täysin samanlaisia, mutta vasemman 
puoleinen ovi on aukivedettävä ja 
oikean puoleinen aukityönnettävä.
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#esteettömyys
#rakennusarkkitehtuuri
#oviarkkitehtuuri
#oviestetiikka
#kotimaisuus
#avainlippu

#designfromfinland
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#evokit
#taskuliukuovi

#spirit
#piilokarmiovi
#scanforma
#asuntomessut2020
#tuusulanasuntomessut



Evokit-liukuväliovessa ovilehti liukuu väliseinään integroi-
tuun metalliseen ovitaskuun. Evokit on tarkoitettu kipsilevy- 
tettäviin väliseiniin, suomalaisen standardin mukaisille seinä-
runkosyvyyksille. Oven karmit viimeistellään vaihtoehtoisesti 
seinäpintaan tai peitetään listoilla. 

Spirit-piilokarmiovi on peitelistaton saranaovi, jota saa 
paitsi ulos- ja sisään avautuvana, myös karmien väliin sisään 
avautuvana. Tiivistein varustetut puukarmit integroidaan  
seinärakenteeseen. Ovi varustetaan mm. piilosaranoilla,  
magneettilukolla ja eleganteilla painikkeilla.

Kuvapyynnöt: markkinointiviestinta@scancerco.fi
Verkkosivusto: scancerco.fi/tuoteryhma/sisustusovet
Facebook: scanforma
Instagram: scanforma_architecture

Ovilehdet: Olivia, maalattu musta RAL 9004, tuplarunko
Karmit: massiivimänty, maalattu valkoinen RAL 9016
Vetimet: uppovedin 4920, sokea, mattamusta
Ovikoot: käyntiaukot 900 x 2700 mm, 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: miniovi: 900 x 1280 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

piilokarmiovitaskuliukuovi

Oviestetiikka syntyy yksityiskohdista

Talon arkkitehtonisissa ratkaisuissa kaikki näkyvä tekniikka on piilotettu, myös sisustusovissa. Spirit-saranaovet ovat piilokarmiovia, joiden 
puukarmit on integroitu seinärakenteeseen. Ansiokkaasti toteutettu viimeistely korostaa karmien reunadetaljiikkaa ja ovien peitelistatto-
muutta. Spirit-ovista kolme avautuu poikkeuksellisesti karmien väliin sisään työntämällä, loput ovat tavanomaisesti auki vedettäviä. 
Erilaisesta avautumissuunnista huolimatta kaikki saranaovet ovat ulospäin samannäköisiä ja ovilehti asettuu ovipinnan kanssa 
samaan tasoon. Saranaovien heloituksena on käytetty mm. piilosaranoita peitelevyin sekä turvallista magneettilukkoa, jonka lukkokieli 
ota osumaa eikä aiheuta kolhuja, naarmuja tai repeämiä. Mustien painikkeiden ja vedinten vähäeleinen muotokieli istuu minimalismiin 
ja niiden sävy häviää ovilehden vastaavaan sävyyn. Pikimustan sijaan oviin valittiin pehmeämpi mustanpuhuva sävy, RAL 900, joka istuu 
muuhun sisustukseen luontevasti. Spirit-piilokarmiovissa olevat ActiveStop-mekanismit mm. vetävät automaattisesti ovet kiinni hiljaa. 

Yläkerran liukuovissa on seinän sisään integroitu metallinen ovitasku, jonka uumeniin ovijättiläinen liukuu avattaessa. Makuuhuo-
neessa samalla seinällä olevien taskuliukuovien ovitaskut limittyvät seinän sisällä. Ovien karmit on integroitu seinärakenteeseen, 
joten ne yhdistyvät saumattomasti seiniin. Evokit-ovet on varustettu hidastimin, joten ne sulkeutuvat hiljaa ja pehmeästi. Ovien mus-
ta uppovedin katoaa samansävyiseen ovipintaan. 

Sisustusovet kotimaiselta toimittajalta

Lumitiikerin rakentamisessa ja sisustamisessa kotimaisuus oli tärkeässä asemassa ja sekä suunnittelija että talon omistajat suosivat 
kotimaisuutta. Lähes 80 % käytetyistä materiaaleista ja kalusteista on kotimaisilta toimittajilta. Kohteen sisususovetkin on valmistettu 
mittatilaustyönä Suomessa konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla asiakkaan antamien mittojen ja tekemien valintojen mukaan. 
Ovet Lumitiikeriin toimitti Scancerco Oy ja ne kuuluvat yrityksen Scanforma-arkkitehtuurituotteiden tuoteryhmään. Ovet ovat suoma-
laisen sisustusarkkitehti Arja Juujärven käsialaa ja niille on myönnetty Avainlippu- ja Design from Finland -merkit. Messujen aikana 
ovia kohteessa esittelevät ovitoimittajan edustajat.  

Messukohde ja ovet on esitelty yrityksen verkkosivuilla osoitteessa:scancerco.fi/jutturuutu/lumitiikerin-mustanpuhuvat-sisustusovet
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Kohteen ovitiedot


