REILU®
Reilu® on liukuovellisen säilytysjärjestelmämme
runko, joka muuntautuu moneksi. Reilulla teet
säilytysjärjestelmän millintarkasti paikkaan kuin paikkaan
ja juuri niin kuin haluat. Kokonaisuuden välit voit mitoittaa
haluamallasi tavalla. Voit varustaa ne hyllyillä, koreilla,
laatikoilla tai vaatetangoilla. Lisävarusteena saatavana
myös, housu- ja solmioteline, siivousvälinesetti sekä
ulosvedettävä kenkähylly ja peili. Reilulla voit siis tehdä
aina sopivan ratkaisun asiakkaasi tarpeeseen.
Kokonaisuus koostuu max. 2700 mm korkeista
päätysivuista, välisivuista, hyllyistä ja yläpohja-/
valolipasta. Kokonaisuus asennetaan helposti
lukitsevilla hyllynkannakkeilla ja kulmaheloilla. Uutuutena
kokonaisuuteen on nyt saatavana myös tausta. Alapohja
on säädettävä, ja sivut kiinnittyvät siihen kalusteheloilla.
Yläpohjaan saatavana LED-nauhavalo.

Liukuovijärjestelmien
lisävarusteet
Ulosvedettävä peili
Liukuovijärjestelmiin lisävarusteena saatavana nyt myös
ulosvedettävä, kääntyvä peili.
Peili on asennettavissa liukuovijärjestelmän runkoon
sekä vasemmalle, että oikealle puolelle. Peilissä oleva
magneetti estää tahattoman avautumisen.

sisustajan

Peilin raamit alumiinia, väri hopea.
Leveys:
Korkeus:

305 mm
1155 mm

• kolme erilaista versiota
• suunnittele täysin haluamasi kokonaisuus vakiokomponenteista
• monia mahdollisuuksia, kuten vaatetangot, hyllyt,
korit, laatikot, kenkähylly, peili, housu- ja solmioteline,
sekä siivousvälinesetti

Reilu® asennusvaihtoehdot
Versio 1
Yläkisko kiinnitetään yläpohja/valolippaan ja alakisko
lattiaan, päätysivujen väliin. Tarvittaessa alapohja
asennetaan päätysivujen väliin.
Versio 2
Kaksi kiskot asennetaan päätysivujen väliin, alakisko
lattiaan ja yläkisko kattoon. Tarvittaessa alapohja
asennetaan päätysivujen väliin.
Versio 3
Kolme liukuovet toimivat itsenäisesti seinien, lattian
ja katon välissä. Runko jää kokonaisuudessaan ovien
taakse. Tarvittaessa runkokokonaisuus asennetaan
alapohjan päälle.

Liukuovijärjestelmien runkoväri
Rungon vahvuus 22 mm.

Valkoinen

Liukuovijärjestelmien ulosvedettävät lisävarusteet

•
•
•
•
•

Peili, käännettävä
Kenkähylly
Siivousvälinesetti
Housu- ja solmioteline
Vaatehenkari

To i m i v i a t i l o j a ,
kauniita koteja

säilytysjärjestelmät

Kalusteliukuovi Duetto

Leveäkehäinen liukuovi

Perussävyjen suosikit

MDF-liukuovien peiliosan kuosit

Merlin

Magia
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Profiili:

Kylmä valkoinen

Puhdas valkoinen

Perusvalkoinen

Peili
Kirkas

Peili
Harmaa

Peili
Pronssi

Kitti

Vaalea usva

Vaalean harmaa

Lasi
Matta valkoinen

Lasi
Lumi

Lasi
Etsattu

Valkoinen

Kalusteliukuovi Duetto, vain umpiovena. Lasiaukko-ovet
leveäkehäisellä ovella.

Leveäkehäisellä liukuovella saat viimeistellyn ilmeen
kaikille liukuovellisille säilytysjärjestelmille.

Tumma savu

Antrasiitti

Lasi
Riisipaperi

Lasi
Tummanharmaa

Lasi
Musta

Oveen saatavana maalatut sävyt puolikiiltävänä ja
kiiltävänä. Liukuoven kiskon väri on valkoinen, jos kehän
maalisävy on 201, NCS tai kylmä valkoinen. Muissa
sävyissä hopea. Saatavana myös ilman jakajaa.
Saatavana vetimillä tai ilman. Oven mukana tulee yläkiskoon
asennettava oven paikoitin. Kun oven leveys on yli 800
mm, oveen on lisävarusteena saatavana vaimennin.

Kalusteliukuovi Simple

Kalustetilanjakaja

Kalusteliukuovi Simple, vain umpiovena. Lasiaukko-ovet
leveäkehäisellä ovella.

Uusi alakiskoton tilanjakajamekanismi saatavana
kalusteliukuoviin Duetto ja Simple.

Oviin saatavana maalatut sävyt puolikiiltävänä ja
kiiltävänä. Liukuoven kiskon väri on valkoinen, jos kehän
maalisävy on 201, NCS tai kylmä valkoinen. Muissa
sävyissä hopea.

Saatavana maalatut sävyt puolikiiltävänä.

Persoonalliset perussävyt

Vanilja

Maitokahvi

Mocca

Vanha sininen

Naava

Punainen

Suklaa

Musta

Lasi
Hiekka

Lasi
Punainen

Kalustelevy
Luonnonvalkoinen puu

Kalustelevy
Harjattu hopea

Kalustelevy
Valkoinen

Printtilasivalikoima liukuoviin

Printtilasi
Lehdet

Printtilasi
Kevät

Hopea

Magiassa on teräsprofiilit ja samanväriset teräskiskot.
Oven vedin osana profiilia.

Liukuovi saatavana myös vetimillä sekä vaimentimilla.
Profiili ja kiskot samanväriset.

Oven mukana tulee yläkiskoon asennettava oven
paikoitin.

Liukuovimateriaalit Merlin
liukuoville

Liukuovimateriaalit Magia
liukuoville

Peili
Kirkas

Peili
Harmaa

Peili
Pronssi

Peili
Kirkas

Peili
Harmaa

Lasi
Lumi

Lasi
Lumi

Lasi
Etsattu

Lasi
Riisipaperi

Lasi
Luonnonvalkoinen

Lasi
Etsattu

Lasi
Musta

Lasi
Tummanharmaa

Lasi
Musta

Lasi
Hiekka

Kalustelevy
Valkoinen

Kalustelevy
Luonnonvalkoinen puu

Kalustelevy
Harjattu hopea

Lasi
Punainen

Kalustelevy
Valkoinen

Kalustelevy
Luonnonvalkoinen puu

Kalustelevy
Harjattu hopea
Printtilasi
Pyörre

Valkoinen

Leveä alumiininen liukuovimalli.

Yläkiskon peitelevy on valkonen.

Saatavana vetimillä tai ilman. Oven mukana tulee yläkiskoon
asennettava oven paikoitin. Kun oven leveys on yli 800
mm, oveen on lisävarusteena saatavana vaimennin.

Hopea

