STYLE YOUR SPACE
Scanforma-sisustusovet

LUE LISÄÄ SCANCERCO.FI /SCANFORMA

Ovella on väliä
Tyylikkäät Scanforma-sisustusovet on suunniteltu modernin, esteettömän ja minimalistisen arkkitehtuurin ja
sisustamisen ystäville. Oviperheestä löydät sekä liukuettä saranaovet, joiden tarkkaan harkitut yksityiskohdat
puhuvat keskenään yhteistä kieltä.
Tuoteperheen punaisena lankana on käyttäjälähtöisyys, niin oven hankintavaiheessa kuin tuotetta käytettäessä. Ovityypistä riippumaton yhtenäinen materiaali- ja
pintahelamallisto noudattavat tarkoin mietittyä konseptin
linjaa ja tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja makuun kuin
makuun aidoista puuviiluista laminaatteihin ja maalisävyi-

hin. Scanforma-sisustusovet ovat vakiona kynnyksettömiä
ja siten myös elinkaarikestäviä. Arjen käyttöesineenä
sisäovi on muutettu asumisen laatutekijäksi tavoilla, jotka
tarjoavat arkeen yksilöllisyyttä, esteettömyyttä, ja esteettisyyttä - niin toiminnallisesti kuin visuaalisesti. Sisäovien
esteettömyys ja esteettisyys lisäävät tilojen viihtyisyyttä
nostaen samalla myös asumiskokemuksen laatua ja
huoneiston arvoa. Ovet on suunnitellut suomalainen
sisustusarkitehti ja ne valmistetaan mittatilaustyönä
kotimaassa konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla.

Style is Accessible

Style is Individual

Style is Elegant

Jokaisen elämässä on jaksoja, jolloin esteettömyyden merkitys korostuu tavanomaista enemmän. Siksi
Scanforma-sisustusovissa on huomioitu sekä käyttöturvallisuus että saavutettavuus ja käytettävyys ihmisen elinkaarena lapsuudesta vanhuuteen.

Yksilöllinen ja viihtyisä tilakokemus
syntyy mm. henkilö- ja yrityspersoonia tukevista pintamateriaaleista ja
sävyjen harmoniasta. Scancercon sisustusovet valmistetaan mittatilaustyönä monipuolisen materiaalimalliston ja helavalikoiman puitteissa.

Esteettisyys syntyy paitsi visuaalisista detaljeista, myös kokemuksellisista ominaisuuksista. Ovien materiaalit,
tekniset rakenneratkaisut ja laadukkaat komponenentit muodostavat
vähäeleisen tyylikkään kokonaisuuden
ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Scanforma-sisustusovityypit

Evokit-taskuliukuovi

Spirit-piilokarmiovi

Evokit-taskuliukuovi liukuu väliseinän sisään integroi-

Spirit-piilokarmiovi on puukarmillinen saranaovi, joka

tuun metalliseen ovitaskuun maksimoiden lattian
hyötyalan. Yksittäin tai parioveksi asennettu kynnyksetön liukuovi voidaan viimeistellä peitelistoin tai jättää
modernisti listattomaksi. Ovi on suunniteltu kipsilevytettäviin väliseiniin, ja mitoitettu Suomessa eniten
käytetyille seinärunkosyvyyksille, 66 ja 95 mm. Ovea
saa laaka- ja lasikehysovena.

integroidaan seinärakenteeseen. Ovi ei kaipaa viimeistelyssä ympärilleen peitelistoja eikä ovenpielien peitelevytystä. Huulloksettomassa ovessa on säädettävät
piilosaranat, magneettilukko ja painikkeet mahdollisine lisäkilpineen. Tiivistein varustetut karmit vaimentavat ympäristön ääniä tehokkaasti. Ovea saa laaka- ja
lasikehysovena.

Sesam-pintaliukuovi

Sense-pintaliukuovi

Sesam-pintaliukuovi on seinän edessä liukuva sisustusovi, jonka seinä- tai kattokiinnitteinen liukumeka
nismi on suojattu vähäeleiseen ja lialta suojattuun
alumiinikoteloon. Liukumekanismin sulkuhidastimet
pysäyttävät oven ääripäissään pehmeästi. Kynnyksetön
ovi on käyttäjilleen esteetön ja vie lattia-alaa vain
hieman ovipaksuutta enemmän. Ovea saa laaka- ja
lasikehysovena.

Sense-pintaliukuovi on seinän edessä liukuva ovi,
jonka seinäkiinnitteinen liukumekanismi on piilotettu
ovilehden taakse antaen vaikutelman leijuvasta ovesta.
Mekanismin hidastimet pehmentävät oven loppuliukuja ovea käytettäessä ja alareunan jousitetut pyörät
rullaavat kevyesti tasaten lattian pientä epätasaisuutta.
Ovea saa laakaovena.

Esteettömyys ja muunneltavuus
on ajaton valinta

Max. korkeus 2700 mm
Max. leveys 1200 mm

			

Monipuolinen Evokit-taskuliukuovi
Osaksi väliseinärunkoa rakennettava
Evokit-liukuoviratkaisu säästää tilaa
ja edistää esteettömyyttä kaikissa tiloissa. Seinärakenteen sisään liukuva
ovi minimoi hukkatilan lisäten huomattavasti huoneiston käyttöalaa ja
antaa saranaovea enemmän sisustusvapautta myös oven läheisyyteen.
Evokit sopii kipsilevytettäviin väliseiniin ja se on mitoitettu suomalaisen standardin mukaisille 66 mm ja
95 mm seinärunkosyvyyksille. Oven
karmit tasoitetaan joko seinäpintaan

tai ovi viimeistellään peitelistoistoin.
Tyylikäs ovi toimii myös modernina
sisustuselementtinä tai huoneiston
tehostepintana. Ovet valmistetaan
mittatilaustyönä ovikonseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla asiakkaan valintojen mukaan.
Evokit myydään kokonaisuutena, jo
hon kuuluvat ovipaketti (ovilehti ja
runkoelementti liukuheloilla), karmipaketti (vasta-, ylä- ja pystykarmit)
sekä vedinpaketti (uppovetimet ja
ovireunan sormivedin).

Ominaisuudet
•
•

•
•
•
•
•

ei kynnystä, esteetön kulku
ei tuota hukkatilaa lattioille
(lisää lattia-alaa 1–1,57 m2 per
ovi verrattuna saranaoveen)
vapaasti lähelle kalustettavissa
soveltuu käyntioveksi ja tilojen
jakamiseen / avaamiseen
pariovella suuret oviaukot
väsymätön ja helppokäyttöinen
sormivedin oven reunassa
monipuolinen materiaali- ja
vedinvalikoima
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Evokit-taskuliukuoven karmin voi viimeistellä sekä peitelistoilla että tasoittaa
modernisti seinäpintaan.
Materiaalimallisto antaa laajat mahdollisuudet suunnitella tilaan yksilölliset
ovet. Laakaovien lisäksi Evokit-ovea saa
lasiaukollisena (kirkas tai opaalilasi, peili)
Aava-kehysovena.

Evokit-taskuliukuovi
•
•
•
•
•
•

runkoelementti (metallia)
liukujärjestelmä
ovilehti
karmit
uppovetimet tai
vääntönuppi lukolla
sormivedin

Lisävarusteet
•
•
•
•

sulkuhidastin
sulkuautomatiikka
oviparin synkronointi
parioven yhdyskappale

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET YHDELLE OVELLE
Tuotekoodi

Seinän
runko

Valmis
seinä*

Max vapaa
aukko L x H

Oven koko
L1 x H1

A

B

C

HT

EKSC.235

66 tai 95

92 tai 121

600x2050

630x2060

650

620

1320

2140

EKSC.250

66 tai 95

92 tai 121

700x2050

730x2060

750

720

1520

2140

EKSC.184

66 tai 95

92 tai 121

800x2050

830x2060

850

820

1720

2140

EKSC.197

66 tai 95

92 tai 121

900x2050

930x2060

950

920

1920

2140

EKSC.210

66 tai 95

92 tai 121

1000x2050

1030x2060

1050

1020

2120

2140

EKSC.211

66 tai 95

92 tai 121

1100x2050

1130x2060

1150

1120

2320

2140

EKSC.212

66 tai 95

92 tai 121

1200x2050

1230x2060

1250

1220

2520

2140

* Valmis seinä: puu-/teräsrunko 66 mm/95 mm + 2 x 13 mm kipsilevy.
Runkoelementtien varastokoot, muut koot tilauksesta
Taskuelementin vapaan aukon enimmäiskorkeudet:
66 mm seinärungossa H=2300 mm ja 95 mm sekä 120 mm seinärungossa H=2700 mm.

Max. korkeus 2990 mm
Max. leveys 1290 mm

			

Maaginen Sense-pintaliukuovi
Sense on tyylikkään minimalistinen
pintaliukuovi, jossa ei ole pintaliukuoville tyypillistä peitekoteloa oven
yläpuolella. Seinän edessä liukuvan
oven mekanismi on kätketty katseilta piiloon ovilehden taakse eikä se
näy edes ovea käytettäessä, mikä antaa vaikutelman leijuvasta ovesta.
Sense on kynnyksetön ja siksi käyttäjilleen esteetön ovi. Se asennetaan seinäkiinnitteiseen mekanismiin
ripustamalla. Alareunan jousitetut
pyörät liikuttavat ovea kevyesti tasaten samalla vähäistä lattian epätasaisuutta. Oven sulkuhidastimet peh-

mentävät liukua ovea käytettäessä.

Ominaisuudet

Ovi vie lattia-alaa vain hieman oven
paksuutta enemmän ja ovilehden ja
seinän väliin mahtuu vakioasennuksella 12-16 mm jalkalista. Ovi voidaan asentaa oviaukon oikealle tai
vasemmalle puolelle. Ovi voidaan
asentaa liukumaan kokonaan käyntiaukon viereen tai osin sen eteen.

•
•
•

Sense-ovet valmistetaan mittatilaustyönä konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla asiakkaan valintojen ja antamien mittojen (LxK)
mukaan.

•
•
•
•

•
•
•

minimalistinen pintaliukuovi
kynnyksetön, esteetön kulku
ei näkyvää liukukiskoa tai
seinä/kattokoteloa
seinäkiinnitys
liukuu pyörien päällä
alaohjain linjaa liukua
ei tuota hukkatilaa lattioille
(lisää lattia-alaa 1–1,57 m2 per
ovi verrattuna saranaoveen)
lähelle kalustettavissa
toimii tilojen jakajana
monipuolinen materiaali- ja
vedinvalikoima

LUE LISÄÄ SCANCERCO.FI / SCANFORMA

Sense-ovi sopii mainiosti paitsi huoneen oveksi, myös tiloja toisistaan erottavaksi tilanjakoseinäksi, esim. vaatehuoneeseen.

Sense-pintaliukuovi
•
•
•
•
•

ovilehti
vedinpari
liukumekanismi hidastimilla
jousitetut pyörät
lattiaohjain
(OL)

X

0

(OL)

L-0

Mitoitus
•
•
•

•

Oven enimmäispaino 80 kg
Oven mittasuhdesuositus
L:K = 1:3
ovilehden enimmäiskorkeus
2990 mm ja leveys 850 mm
–1290 mm (laminaattiovissa
max. leveys 1190 mm)
suljetun ovilehden ylityssuositus (B) 50 mm vetimen
puolella

X-60

60

L-60

Suljetun oven ovilehden ylitykset
käyntiaukossa ja avatun oven
asemointi oviaukkoon nähden
vaikuttavat oven mitoitukseen.
Kun ovilehti liukuu kokonaan käyntiaukon viereen, vedintä käytetään
ovilehden puoleisesta tilasta. Kun
ovilehti jää osin käyntiaukon eteen,
vedintä voidaan käyttää kummastakin
tilasta.

(OL)

X-120

120

L-120

Max. korkeus 2570 mm
Max. leveys 1290 mm

			

Tyylikäs Sesam-pintaliukuovi
Sesam-pintaliukuovi on seinäpinnan
edessä liukuva ovityyppi, joka avaa
näkymiä tiloista toiseen jakaen ja
yhdistäen tiloja ketterästi toisiiinsa.
Oven liukumekanismia suojaa näkyvä peitekotelo. Kynnyksettömän
oven saa laakaoven lisäksi lasi-puukehysovena.

Ovilehden ja seinän välinen rako
on vakiona vain 7 mm, korotusosalla (12/24 mm) ovilehti saadaan
tarvittaessa etäämmälle seinästä
jalkalistaa varten. Liukujärjestelmän
vakiopituudet ovat 1900 mm ja
2400 mm. Muut pituudet ja kotelo
värit erillistilauksena.

Ominaisuudet

Sesam-ovi taipuu eri tarpeisiin, sillä liukumekanismia saa sekä seinäettä kattokiinnityksellä. Laadukkaan,
sulkuhidastimilla varustetun liukumekanismin ansiosta ovi liukuu pehmesti kumpaankin reunaan.

Sesam-ovet valmistetaan mittatilaustyönä konseptin mukaisilla materiaaleilla ja heloilla asiakkaan valintojen ja antamien mittojen (LxK)
mukaan.

•
•
•

•
•
•
•

•

seinä- tai kattokiinnitteinen
näkyvä mekanismin peitekotelo
kynnyksetön ja siksi esteetön
alaohjain lattiassa
ei tuota hukkatilaa lattioille
(lisää lattia-alaa 1–1,57 m2 per
ovi verrattuna saranaoveen)
lähelle kalustettavissa
erinomainen tilojen jakaja
monipuolinen materiaali- ja
vedinvalikoima
myös lasiaukollisena (Aava-ovi)

LUE LISÄÄ SCANCERCO.FI / SCANFORMA

Kiinnitys seinään
tai kattoon

X

23

39

58

55

Y

Z

12
7

LH

TH = LH + X -17

U

Aida-malliston viiluovissa
voi valita oven viilusuunnan
mieleisekseen.

10

10

20

Kosteaan tilaan (ei suoraa
vesikontaktia) ovet käsitellään PU-maalilla tai -lakalla.

Seinäkiinnitys
55
18

42
12

Z

Y

7
TH = LH -75

U

20

10

10

tehostepintoja ja vaaleilla vastaavasti
harmonisoidaan yleisilmettä oven
sulautuessa ympäröiviin sävyihin
huomiota herättämättä. Toteutus
onnistuu sekä maalatuilla että laminoiduilla ovilla.
Vakio-ovikokojen ohella kannattaa harkita myös lattiasta kattoon
ulottuvia ovia, jossa ovilehti muodostaa seinämäisen liikuteltavan
elementin. Tässä toteutuksessa
lasiaukollinen kehysovi on mainio
ratkaisu, joka jakaa tiloja, mutta
pitää näkymän avarana.

LH

Ovipinnat voivat olla paitsi toiminnallisia käyntiovia, myös tilojen
sisustuksellisia elementtejä. Valituista materiaaleista riippuen ovi voi
luoda harmoniaa tai tuoda pikanttia
särmää sisustukseen.
Aitopuuviilutetut ovipinnat ovat
luontaisesti eläväisiä ja yksilöllisiä,
kun taas tekniset puuviilut yhdistävät aidon puun hienovaraiseen
raitakuosiin. Puuviilupinnoilla saadaan pehmeyttä ja lämpöä huonetiloihin sekä luonto hienovaraisesti
osaksi sisustusta. Vahvoilla väreillä
ja kontrasteilla saadaan aikaan

58

65

Suuret ovipinnat sisustuksen tehokeinoina

Kattokiinnitys

Max. korkeus 3050 mm
Max. leveys 1250 mm

			

Minimalistinen Spirit-piilokarmiovi
Spirit-piilokarmiovi on elegantti sisustusovi pelkistettyyn makuun. Oven
vähäeleisyys korostuu piilosaranoinnilla, elegantin minimalistisilla painikkeilla ja peitelistattomuudella. Ovi on
oletuksena kynnyksetön, mutta sen
saa myös kiinteällä kynnyksellä tai
laskeutuvalla tiivistekynnyksellä.

hostereunana kuin haluttaessa peitelistan ohjurina. Karmit on varustettu
tiivisteillä, jotka vaimentavat tilasta
toiseen kantautuvia ääniä ja saavat
oven sulkeutumaan hiljaa.

Spirit-oven puukarmi integroidaan

Linjakkaat ja vähäeleiset painikkeet
sekä magneettilukko viimeistelevät
ovikokonaisuuden. Lukko on myös
turvallinen käyttää, sillä lukkokieli

osaksi seinärakennetta. Se mitoitetaan valmiin seinän paksuuteen, jolloin ei ole tarvetta seinärakenteen
peitelevytykselle. Karmikynte toimii
niin viimeistelytasoitteen linjana, te-

pysyy piilossa, kunnes ovi suljetaan,
joten siihen ei voi repiä tai kolhia
mitään. Luksusta arkeen tuo lisävarusteena myytävä aukaisurajoitinsulkuhidastin.

Ominaisuudet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integroitavat puukarmit tiivisteillä
huullokseton ovilehti
3D-piilosaranointi
hiljainen magneettilukko
tyylikkäät painikkeet ja kilvet
kynnyksetön (esteetön)
10 mm ilmanrako oven alapuolella
ulos avautuva/aukivedettävä (U)
sisään avautuva/aukityönnettävä
(US), karmien väliin avautuva (K)

Lisävarusteet
•
•
•

aukaisurajoitin/sulkuhidastin
kiinteä kynnys
laskeutuva tiivistekynnys

LUE LISÄÄ SCANCERCO.FI / SCANFORMA

Magneettilukko on hiljainen ja turvallinen. Lukon kieli pysyy sisällä, kunnes se
kohtaa karmissa olevan vastamagneetin.

Mitoitus
•
•
•
•

max. korkeus 3050 mm (viilu)
max. korkeus 2600 mm
(laminaatit)
max leveys 1250 mm
karmit seinäpaksuuden mukaan

Lähes kattoon asti ulottuvat mustat Spirit-ovet toimivat myös tilan tehosteväripintoina.

Pelkistettyä tyyliä valinnaisin viimeistelytavoin
Minimalistinen Spirit-ovi taipuu
moneen. Ovea valmistetaan sekä
aukivedettävänä (pull) että aukityönnettävänä (push) molemmilla
kätisyyksillä. Sisään avautuvasta on
tarjolla myös karmiversio (K), jossa ovilehti avautuu poikkeuksellisesti karmien väliin. Ratkaisu on mainio esimerkiksi silloin, kun tilassa on
sekä ulos että sisään avautuvia ovia,
joiden ovilehden halutaan olevan samassa seinäpinnan tasossa keskenään.
Sisustusovikonsepti tarjoaa monipuolisen valikoiman pintavaihtoehtoja
viiluista laminaatteihin ja maalipintoihin räätälöidä omanlaiset Spirit-ovet.
Viiluoven pelkistettyä tyyliä voi ko-

rostaa seinän sävyyn maalatuilla karmeilla puupinnan sijaan. Karmin sisäreunassa oleva kynte tarjoaa lisäksi
usieta vaihtoehtoja oven viimeistelyyn. Kynte voidaan jättää pikanttina
detaljina näkyviin tai viimeistellä yli
maalilla tai tapetilla.
Ovet valmistetaan laaka- tai kehysovena mittatilaustyönä konseptin materiaaleilla ja heloilla asiakkaan antamilla mitoilla.

Liukuoven uppovetimet

NELIÖ, HOPEA

NELIÖ, ROSTERI

sokea

sokea

lukittava

lukittava

PYÖREÄ, HOPEA

PYÖREÄ, ROSTERI

sokea

sokea

lukittava

lukittava

sokea

sokea

lukittava

lukittava

PYÖREÄ, MATTAMUSTA

Saranaoven minirosetti-painikkeita

Minirosetti-painikkeissa painikejalan tyvessä on vain pieni
metallirengas. Myynnissä on
myös erivärisiä vaihtorenkaita.
Vasemmalta: Houston,
2 x Stockholm avainkilvellä,
Dallas vääntönupilla.

Saranaoven litteäkilpisiä painikkeita
Trendikkäissä litteäkilpisissä
Dallas-painikkeissa satiinikuparin lisäksi löytyvät myös
rosteri, satiinikromi ja
satiiniantrasiitti.

Litteäkilpisissä painikkeiden kilvet ovat vain 2 mm
korkeat.
Vasemmalta mallit: Dallas
avainkilvellä, Stockholm,
Houston ja Vitória.

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9002

RAL 7044

RAL 7042

RAL 7043

RAL 7024

RAL 9004

RAL 9005

RAL 7030

RAL 7035

RAL 7037

AAVA lasi-puukehysovet
lasitus
kirkas, opaali, valkoinen, peili
puukehys maalattu mänty ovimalliston
RAL-sävyillä tai malliston ulkopuolisilla väreillä

AIDA aitoviiluovet
TAMMI

TAMMI

TAMMI

TAMMI

TAMMI

VALKOPESTY

KUULTOVALKOINEN,

VALKOINEN, SÄVYLAKKAUS

MUSTA, SÄVYLAKKAUS

SÄVYLAKKAUS

,

SAARNI

TAMMI

SAARNI

SAARNI

SAVU

VAAKAVIILU

MUSTA, SÄVYLAKKAUS

MUSTA, LÄPIVÄRJÄTTY

SAARNI

SAARNI

OLIIVISAARNI

KOIVU

NOUGAT, LÄPIVÄRJÄTTY

LIMBA

SAARNI
VALKOINEN, LÄPIVÄRJÄTTY

PÄHKINÄ

AAVA lasi-puukehysovet
lasitus
kirkas, opaali, valkoinen, peili
puukehys lakattuna: tammi, saarni, koivu,
pähkinä
sävylakattuna: tammi (kuultovalkoinen, valkoinen, valkopesty ja musta), saarni (musta),
mänty (valkopesty)
Viiluovissa viilusuunnaksi voi valita
pysty- tai vaakaviilun.

MOCHA, LÄPIVÄRJÄTTY

MÄNTY

MÄNTY
VALKOPESTY, SÄVYLAKKAUS

AMELIA CWP-viiluovet
KOIVU

VANERI

TAMMI

T. HARMAA

270S

261S

Viiluovissa viilusuunnaksi voi valita
pysty- tai vaakaviilun.

Painoteknisistä sekä tietokoneen näyttöruudun eri värikalibroinneista johtuen materiaalit ja sävyt eivät vastaa täysin todellisuutta.

OLIVIA maaliovet

ILONA laminaattiovet

RVIS

RFUM

401S

Puukuvioitu viilu on aina pystysuuntainen.

110621

107S

PMS 660 blue

PMS 369 green

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

101S

suoja-alue safe area

EEDIT printti- tai tarrapinta -ovet
Painoaineisto
asiakkaalta.

Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki,
09 7743 270, myynti@scancerco.fi

