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UUDISRAKENNUS

Ekotalon 117 m2 avartui tilavaksi  
kokonaisuudeksi Liune Door -oviratkaisulla

Liukuovien tuomalla lisäneliömäärällä oli merkittävä rooli  
Valkeakosken talonäyttelyn Ekotalon suunnittelussa

Liune antaa tilaa 
 ja sisustukselle  

vapauden.
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UUDISRAKENNUS

Valkeakosken tilaihme, Ekompi -talo, ihastutti kävijöitään  

savirappauksilla, viherkatolla ja tehokkaasti käytetyillä neliöillä. 

Viisi Liunen seinän sisään liukuvaa väliovea vapauttivat 1-3 

asuinneliötä per ovi, ja lisätila hyödynnettiin sisustamiseen ja 

asumisen toimivuuteen.

  Lisätietoa Lundellista ja Liune-liukuovista: Simo Ylä-Peräinen, myyntipäällikkö, puh 0440 357 002, simo@aulislundell.fi

Ilman Liunea Kerttulat olisivat 
joutuneet lisäämään asunnon  
neliömäärää
– Liukuovet antoivat joustavuutta 
suunnitelmiin, ja neliömme ovat 
tehokäytössä ilman ahtauden tunnetta. 
Jos olisimme asentaneet nykyneliöihin 
pesuhuoneen ja pukuhuoneen väliin 
tavallisen kääntyvän oven, se olisi avau-
tuessaan osunut pukuhuoneen penkillä 
istujan nenään, Riikka nauraa.

Ekotalossa asuu Riikan ja tyttären 
lisäksi kääpiökani Söpö, joka on ikuis-
tettu tyttären huoneen magneettipintai-
seen Liune-liukuoveen. Juhannuksena 
kehäkukkakimpun makuun päässyt kani 
on kuvattu tavallisella kännykkäkame-
ralla, mutta kuvan laatu riitti silti koko-
naiseen ovipintaan. Jos Söpön seikkailut 
saavat jatkoa, uusi kuva on helppoa ja 
siistiä vaihtaa magneetin ansiosta.

EKOTALOON VALITUT 
LIUNEN LIUKUOVET

D3 TAIKA – SILEÄ OVI
• valkoinen sileä massiiviovi,  
 materiaalina mänty tai kuusi
• hyvä ääneneristävyys
• saatavana myös pariovena
• valittavana useita eri vedinvaihtoehtoja
• lisää käyttömukavuutta hidastimella 
 tai automaatiolla

Kaikki Liunen liukuovimallit 
osoitteessa www.liune.fi

Liune jättää  
seinä- ja lattiatilan 

vapaaksi.

D9 AIKA – LASIOVI
• lasiovi on karkaistua turvalasia
• värivaihtoehtoina ovat kirkas, opaali 
 ja tummanharmaa
• saatavana myös pariovena
• valittavana eri vedinvaihtoehtoja
• lisää käyttömukavuutta hidastimella 
 tai automaatiolla



R iikka Kerttulan haaveissa siinsi 
omakotitalo, jossa olisi hen-
gittävä rakenne ja ekologiset 

materiaalit. Kun valmistaloratkaisut 
eivät taipuneet toiveisiin, päätti 
Riikka rakennuttaa sellaisen itse.

Valkeakoskelle Varpusenkujalle 
noussut 117-neliöinen omakotitalo 
oli kesällä 2017 Valkeakosken talo-
näyttelyn yksi vetonauloista. Talon 
läpi virtasi päivässä noin 2000  
ihmistä, jotka huokailivat ihas-
tuksesta muun muassa seinien 

kauniille savirappaukselle, piha- 
rakennuksen näyttävälle maksa-
ruohokatolle ja tehokkaasti käyte-
tyille asuinneliöille.

Aulis Lundell Oy:n Liune-liuku- 
ovilla on merkittävä rooli Kerttulan 
unelmatalon toimivuuden kannalta. 
Viisi seinärakenteen sisään liuku-
vaa Liune-ovea vapauttavat kukin 
1-3 neliömetriä lisätilaa asumiseen, 
sisustamiseen ja sujuvaan kulke-
miseen.

”Ihastuin vuosi sitten Seinäjoen asuntomessuilla Liune-liukoviin, ja aloin haaveilla sellaisista omaan 
kotiin. Etukäteen epäilin niiden hintaa kalliiksi, mutta vertailun perusteella Liune oli hyvin kokonais- 
edullinen, Riikka kuvailee.” 

Savirappaus, viherkatto ja liukuovet  
tähdittävät talonäyttelyn vetonaulaa  
Ekotaloa.

Oveen voi helposti 
vaihtaa uuden  

magneettikuvan.

Liune osoitti vahvuutensa myös  
rakennusvaiheessa. Kun ekotaloon 
asennettin väliseiniä, toimitti Aulis Lundell 
paikalle vain Liune-rungot. Näin ovilehtiä 
ja listoja ei tarvinnut välivarastoida.

- Tilauksen toimitus kahdessa  
osassa helpotti omaa elämää todella 
paljon. Kaikki meni niin kuin pitikin.

Kerttula oli itse vahvasti mukana 
yhdeksän kuukautta kestäneessä raken-
nusprojektissa. Paikallinen timpuri jätti 
lähtiessään ”kotitehtäviä”, joita Riikka 
oman työpäivänsä jälkeen otti hoitaak-
seen. Työmaan siivoaminen sekä seinien 
paperointi, kittaus, hionta ja maalaus 
sujuivat lopulta kuin ammattilaiselta. 

– Illat, viikonloput ja lomat paloivat 
iloisesti projektiin, mutta olen lopputulok-
seen enemmän kuin tyytyväinen, Riikka 
iloitsee.

MAGNEETTIOVI MDF
• valkoinen sileä mdf-ovi
• kuva valittavissa / vaihdettavissa 
 magneettiin
• valittavana useita eri  
 vedinvaihtoehtoja
• lisää käyttömukavuutta  
 hidastimella tai automaatiolla
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Liunen magneettiovi

MAGNEETTIOVI MDF
• valkoinen sileä mdf-ovi
• kuva valittavissa / vaihdettavissa magneettiin
• valittavana useita eri vedinvaihtoehtoja
• lisää käyttömukavuutta hidastimella 
 tai automaatiolla

LISÄTARVIKE
• magneettikuva mdf-oveen

Oven toinen puoli on maalattu valkoiseksi tai 
jollain muulla halutulla sävyllä. Toisella puolella 
on halutusta kuvasta tehty, magneettipohjalle 
painettu kuva. Kuvan voi halutessaan vaihtaa.

 Vapaa
 Koko  kulkuaukko** lev x kork lev x kork* lev x kork

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060

*) huomioitu 40 mm parkettivara korkeudessa lattian pintamateriaalin asennusta varten   
**) upotettu vedin, jolloin ovi menee kokonaan seinän sisään ja avautuu ponnahdus- 
salvan avulla. Ulkoneva vedin vie vapaasta kulkuaukosta -100 mm.
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AINEISTOVAATIMUS  
Oveen painettavan kuvan aineistovaatimus on CMYK. Tallennus-
muoto jpg, tiff tai eps. Kuvan on oltava 1:1 koossa 300 dpi, jotta 
materiaali on painokelpoinen.

Mainitse, haluatko oven pysyvästi printattuna vai magneetti- 
kiinnityksellä.

Sisusta omalla kuva-aiheella ja tallenna 
ikimuistoiset hetkesi tuomaan väriä kotiin.

Valittavana on laaja valikoima korkealaatuisia ja kotimaisia  
liukuovia, joissa toimitukseen kuuluu asennusvalmis seinä- 
runkoelementti. Ovel liikkuvat kevyesti ja ovat erittäin turvalli-
sia asennus- ja käyttövaiheessa. Oviaukot ovat kynnyksettö-
miä, ja upotetuilla vetimillä väliovi liukuu kokonaan seinä- 
rakenteen sisään.


