
Sense-pintaliukuovi

Maagisessa Sense-pintaliukuovessa minimalismi on huipussaan, sillä oven liuku-
mekanismi on piilotettu  siten, ettei se näy ovea käytettäessä lainkaan. 

Sense-ovessa ovilehti on liukumekanismin vuoksi oviaukkoa korkeampi ja leveäm-
pi. Oven kätisyys on vapaasti valittavissa. Kynnyksetön Sense-ovi on esteetön ja 
soveltuu kaikenikäisille. 

Oven enimmäispaino mekanismille on 80 kg ja se tarvitsee seinärakenteeseen 
hyvän tuennan, sillä ovi ripustetaan liukumekanismille. Mekanismissa itsessään 
on pieni saatövara sekä korkeus- että syvyyssuunnassa. Sense-oven taakse voi 
asentaa tavanomaisen jalkalistan, sillä ovilehden ja seinän väliin jää säädettävissä 
olevaa tilaa 12-16 mm. 

Piilotetun liukumekanismin hidastimet pehmentävät oven pysähtymistä kiskon 
ääripäissä ja ovilehden alareunan ohjain linjaa oven kulkua ja jouselliset pyörät 
tasaavat lattian pientä epätasaisuutta ovea liikutettaessa. 

Oven pintamateriaaliksi valita aidon puuviilun, laminaatin tai maalin. Myös printti- 
ja tarrapinnat ovat mahdollisia asiakkaan omasta kuva-aineistosta. Ovet valmis-
tetaan konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla asiakkaan antamien mittojen 
mukaan mittatilaustyönä. 

OVILEHDEN MITAT

• Leveys 850 mm –1300 mm (paitsi laminaattiovet max. 1190 mm)
• Korkeus max. 2990 mm, kun ovilehden paino max. 80 kg
• ovilehden suositeltu mittasuhde L:K = 1:3
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Sisustusta ja arkkitehtuuria voidaan tehos-

taa sekä näyttävillä värivalinnoilla että ovi-

korkeudella. 



OVILEHDEN RUNKORAKENNE 
Sense-pintaliukuoviin 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. 
Massiivirunko koostuu massiivipuukehyksestä, jonka ytimenä on tiivis pellavakuitupuris-
te. Ovilehden tasopinnoilla on molemmin puolin HDF-levytys.

OVIMALLISTOT
• Olivia-maaliovet, 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. Optiona muut sävyt.

• Aida-aitoviiluovet: tammi, valkotammi, savutammi, valkoinen ja musta tammi (pin-
tasävytetty), saarni, valkoinen ja musta saarni (pintasävytetty), läpivärjätty saarni: 
nougat ja mocha, oliivisaarni, koivu, pähkinä, valkopesty mänty, limba  
Puusyiden suunta: vaaka tai pysty. 

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

• Ilona-laminaattiovet: yksivärisiä tai puukuvioituja. Puukuviollisten puusyysuunta 
pysty. (Huom. laminaatin tumma pohjakerros näkyy oven reunassa.
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Sense-ovi sopii paitsi huoneen oveksi, myös 

tiloja toisistaan erottavaksi tilanjakajaksi, 

esim. vaatehuoneeseen.
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Käyntiaukko ilman limitysta
(ovilehti kokonaan käyntiaukon sivulla)

SENSE / 1800 B1=0
X = min. 680 (L850)
X = max 1130 (L=1300)

SENSE / 1800 B11=50
X = min. 680 (L900)
X = max 1080 (L=1300)

Käyntiaukko 120 mm limityksellä
(ovilehti 120 mm käyntiaukon edessä)

SENSE / 1800 B=0
X = min. 730 (L850)
X = max 1180 (L=1300)

SENSE / 1800 B1=50
X = min. 730 (L900)
X = max 1130 (L=1300)

Suljetun oven käyntiaukon ylitykset ja ava-
tun oven asemointi oviaukossa vaikuttavat 
oven mitoitukseen. 

Kun ovilehti liukuu kokonaan käyntiaukon 
viereen, vedin näkyy vain ovilehden puolei-
sesta tilasta.

Kun ovilehti jää avautuessaan osin käynti-
aukon eteen, vedin on aina käytettävissä 
molemmin puolin ovea. Käytettävyyden 
kannalta suositeltu limitys on 100-120 mm. X L-00

(OL)

X-120 L-120120

(OL)

L  ovilehden leveys

X  kulkuaukon leveys

OL   ovilehden limitys oviaukossa ovi avoinna

B1  ovilehden ylitys vedinpuolella ovi kiinni

B2  ovilehden ylitys mekanismin puolella  

 ovi kiinni

V uppovedin, Ø 55-60 mm
A ovipinta vetimen vieressä, min. 20 mm

esim. OL=100 mm,  A=20 mm (A+V+A) 
esim. OL=120 mm,  A=30 mm (A+V+A)

L=B1+X+50, kun OL=120L=B1+X+170, kun OL=0

oviaukko

AA

OL

V

ovilehti

OL=100-120

AV

ovilehti

OL=0


