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Sesam-pintaliukuovi

Sesam-pintaliukuovi voidaan kiinnittää seinään tai kattoon. Liukumekanismin molemmissa päis-
sä on sulkuhidastin, jonka ansiosta ovilehti pysähtyy pehmeästi kiinni ja auki. Kahden ovilehden 
synkronointi (lisävaruste) avaa oviaukon yhtäaikaisesti käyntiaukon molemmille sivuille. 

Ovilehdeksi voi valita umpinaisen tasopinnan tai lasikehysoven. Ovilehti varustetaan 
lähtökohtaisesti uppovetimella. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tilata oven ilman vedintyöstöjä ja 
hankkia mieleisensä vetimen.

Liukujärjestelmän mitat
• Kiskon leveys 55 mm ja korkeus 58 mm 
• Kiskon vakiopituudet 1900 mm ja 2400 mm
• Kiskon pituus voidaan räätälöidä, max. 2400 mm

Ovilehden mitat
• laskennallinen ovileveys on A = LW + 60 mm, min. 600 mm
• kiskopituudelle 1900 mm ovilehden leveys on 950 mm 
• kiskopituudelle 2400 mm ovilehden leveys on 1200 mm
• ovilehden max korkeus seinäkiinnitykselle on 2500 mm (TH = LH + X - 17) 
• ovilehden max korkeus kattokiinnitykselle on 2500 mm (TH = LH - 75)

Ovilehden pintamateriaalit 
• Olivia-maaliovet: 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.  
Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia tai maalatut.

• Aida-aitoviiluovet, puusyyn suunta vaaka tai pysty: tammi, valkotammi, saarni, koivu, pähki-
nä. Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia tai massiivipuuta. Pähkinän reunat vain alumiinia.

• Amelia-tekninen viiluovet, puusyyn suunta vaaka tai pysty: koivu, vaneri, tammi, tumma 
harmaa. Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia tai massiivipuuta. Pähkinän reunat vain 
alumiinia.

• Aava-lasikehysovet: Ovilehden kehys: maalattu, tammi, valkotammi, saarni, koivu, 
pähkinä. Lasitus: kirkas, karkaistu 6 mm lasi/ OPAL valkoinen, karkaistu, 6 mm opaalila-
si,   (lasissa kiinni oleva käsi näkyy hahmona läpi)/ OPAL valkoinen, karkaistu, 6 mm, 3+3 
laminoitu opaalilasi (ei näy läpi, päästää valon). Ovilehden ulkoreunat (pystysuuntaiset) 
ovat alumiinia tai massiivipuuta. Pähkinän reunat vain alumiinia.

• Ilona-laminaattiovet, puukuviollisissa puusyyn suunta pysty: Korkeapainelaminaatte-
ja saa sekä yksivärisinä että puukuviollisina. Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia.
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Ovilehden leveys
A = LW + 60 mm

Liukumekanismin kokonaisleveys
B = 2 x A

Oviaukon leveys
LW = A – 60 mm

DH = ovilehden korkeus valmiin lattian 
pinnasta, sisältää 10 mm alaraon
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