Spirit-piilosaranaovi

Scancercon sisustusovet
Peitelistaton piilosaranaovi

Minimalistinen, peitelistaton piilosaranaovi
Peitelistaton Spirit-piilosaranaovi on minimalistinen
sisustusovi, joka on varustettu piilosaranoilla ja
magneettilukolla sekä painikeparilla ja mahdollisella
vääntönupilla.

Ominaisuudet

Kuvassa Spirit-ovi teknisellä viilulla toteutettuna. Painikkeena HOPPE
Stockholm minirose-painike. Koivukarmista näkyviin jää 5 mm.
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peitelistaton väliovi, karmi integroidaan seinärakenteeseen
huullokseton, tiiviste karmin ja ovilehden välissä
varustettu piilosaranoilla, saranointi ei näy ulospäin
DIN-sovitteinen magneettilukko vääntönupilla tai ilman
laadukkaat ja linjakkaat painikkeet
avautumissuunta: vedettävä (pull) tai työnnettävä (push)
oven saa kiinteällä kynnyksellä tai ilman (optio)
oven saa laskeutuvalla kynnyksellä (optio)
oven voi varustaa aukaisurajoitin-sulkuhidastimella (optio)
oven max korkeus 2950 mm (Ilona 2600 mm)
oven max leveys 1250 mm
mittatilaustuote, valmistetaan aina asiakkaan mitoilla.
karmi integroidaan seinään. Se nauhoitetaan ja tasoitetaan
seinäpinnan tasoon. Karmia jää näkyviin 5 mm (kynte).
• Ovilehden pintavaihtoehtoina maali, puuviilu, tekninen viilu,
laminaatti ja lasi.
• Kosteisiin tiloihin PU-lakka tai -maali (ei suoraa vesikosketusta)

Materiaalit
• vahva puurunko, 2x 6 mm MDF-levy tai massiivipuu (Aava),
tasopinnassa maali, viilu+lakkaus tai laminaatti.
• Olivia-mallisto: vakio RAL-sävyt, myös PU puukantilla
• Aida-mallisto: puuviilut puukantilla, myös PU
• Amelia-mallisto: tekniset viilut puukantilla, myös PU
• Aava-mallisto: kehysovet puukantilla, myös PU
• Ilona-mallisto: laminaatit puukantilla (puukuviollisissa
puusyiden suunta aina pysty)
• massiivipuukarmit (Olivia-maali/mänty, tammi, koivu, saarni)
• massiivipuukynnys (tammi, koivu, saarni)

Scancercon sisustusovet

Scancerco Oy pidättää oikeuden muutoksiin..
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Spirit-ovi kuuluu Scancercon sisustusovien tuoteperheeseen,
joita yhdistää yhtenäinen materiaalimallisto. Muut oviperheen
tuotteet ovat seinään tai kattoon kiinnitettävä Sesam-pintaliukuovi ja seinän sisään liukuva Evokit-liukuväliovi.
Karmikynte toimii karmin reunavahvisteena. Karmin kevennysalue nauhoitetaan ja tasoitetaan seinäpinnan tasoon.
Karmista jää näkyviin 5 mm kynte.
Kyntteen saa halutessaan piiloon esimerkiksi valitsemalla karmiin ja seinään
saman sävyn tai tapetoimalla seinä
karmin yli tiivisteeseen saakka.

Karmikevennys
nauhoitus
+tasoite

Karmikynte

Oven voi myös peitelistoittaa. Tällöin
kynte toimii peitelistoituksen linjaimena.
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