Liune
liukuovet

Neliöitään suurempi:
Liune Door -kulmaratkaisu avartaa kodin

Asunto Oy
Sunpark

Raaseporin Asunto Oy Sunpark
luksusasunnot ovat todellisia tilaihmeitä
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Arvokkuutta huokuva, Lapin marmorilla päällystetty entinen
Pohjan kunnantalo Raaseporissa kätkee nykyään sisuksiinsa
27 luksustason asuntoa. Liune Door -ovien muodostaman
kulmaratkaisun ansiosta kooltaan 53–63-neliöiset kodit ovat
todellisia tilaihmeitä. Seinän sisäiset liukuovet sekä säästävät
että laajentavat koettavaa tilaa.

Lisätietoa Lundellista ja Liune-liukuovista: Simo Ylä-Peräinen, myyntipäällikkö, puh 0440 357 002, simo@aulislundell.fi
Lisätietoa suunnittelusta: Lasse Heikkinen, arkkitehti, puh +358 500 532 255

Laatu ja avaruus säväyttävät
Täydellisen remontin myötä kunnantalon tyhjät salit muuttuivat Heikkisen
suunnitelmien mukaisesti luksustason
asunnoiksi, ja vanhoihin edustustiloihin
rakennettiin tilat hotellitason palveluille.
– Suunnittelin rakennuksen henkeen
sopivia asuntoja, jotka poikkeavat totutuista ratkaisuista. Hain sviittimäisyyttä
suunnittelemalla ison makuuhuoneen,
jossa on tilaa työsopelle tai vaikka
pienelle kirjastolle, Heikkinen kuvaa.
Ekstraeristetty välipohja, kokolattiamatolla päällystetyt rappukäytävät,
rosteriset keittiökalusteet ja flyygelilakatut kaapit vahvistavat arvokkaan
rakennuksen ja modernin asumisen
liittoa.

EI TILAN JAKAJA, VAAN TILAN YHDISTÄJÄ
• Liune Door -liukuovet liittyvät erottamattomasti moderniin, avaraan asumiseen. Suuretkin ovet saadaan
kevyesti pois näkyvistä vapauttaen tilan.
• Tehdasmallien lisäksi suunnittelemme ja tuotamme tilauksesta erikokoiskokoisia ja -mallisia liukuovia.
Liunella saa omannäköisen lopputuloksen jokaiseen tilaan.
• Uudisrakentamisessa kulmaratkaisu tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia miettiä yhtenäisten ja suurten
tilojen muodostamista.
• Kulmaratkaisu on mahdollista jälkiasentaa myös remontin yhteydessä. Tällöin liukuovet avaavat uusia
ajatuksia sille, mitä saadaan mahtumaan jo olemassa olevaan tilaan.
• Liune Door -kulmaratkaisu on testatusti toimiva kokonaisuus ja teknisesti helppo toteuttaa.

T

ekninen toimisto, koulu,
museo? Kun vuonna 1979
rakennettu kunnantalo jäi
tyhjilleen kuntaliitoksen myötä,
pohdiskelu uudesta käyttötavasta alkoi. Rakennuksen alun perin
suunnitelleen arkkitehti Lasse
Heikkisen silmissä alkoi kuitenkin
hahmottua toisenlainen ratkaisu:
asuinkäyttö.

– Sijainti kolmen golf-kentän
välittömässä läheisyydessä
sopivan ajomatkan etäisyydellä
Turusta ja Helsingistä herätti ajatuksen seniori-ikäisille suunnatusta
apartementos-tyylisestä ratkaisusta, jossa asumismukavuuden
lisäksi palveluilla olisi oleellinen
funktio, Heikkinen kertoo

”Makuuhuoneen ja oleskelutilojen erottajana on kaksi 700–1500 mm leveää
Liune Door -massiiviliukuovea, jotka kiinni ollessaan muodostavat kulman ja
erottavat makuuhuoneen omaksi tilakseen.”

Säväyttävien elementtien lista jatkuu
erikoisvalmistettuihin ja innovatiivisesti
asennettuihin välioviin: makuuhuoneen
ja oleskelutilojen erottajana on kaksi
700–1500 mm leveää Liune Door
-massiiviliukuovea, jotka kiinni ollessaan muodostavat kulman ja erottavat
makuuhuoneen omaksi tilakseen. Vastaavasti ovien avautuessa ja liukuessa
seinien sisään tila avautuu suuremmaksi kuin mitä perinteinen kääntyvä ovi
mahdollistaisi.
– Seinän sisäiset liukuovet sekä
säästävät että laajentavat koettavaa
tilaa. Kun asukas yön rauhasta nautittuaan avaa liukuovet, koti muuttuu
yhtenäiseksi avaraksi tilaksi, jonka valo
läpäisee.

Kotona kuin hotellissa
Sviittimäiset, avarat asuinhuoneistot
ovat hyvin varusteltuja ja asukkaille
on tarjolla palveluita, joita on totuttu
näkemään vain hotelleissa. Yhteiset
tilat ovat huikeat: tasokas sauna-osasto
uima-altaineen, kuntosali ja yhteinen
sisustettu lobby hall.
Tulevat asukkaat pääsevät nauttimaan ensiluokkaisista kodeista idyllisessä ympäristössä harrastusten
ja kulttuurin keskellä.
– Rakennus on pala paikallishistoriaa, ja Sunpark-palveluasunnot edustavat uutta laadukasta asumista. Jostain
kohteista suunnittelijalle tulee tunne,
että kohde on osa minua. Lopputuloksen pitää puhua puolestaan. Mielestäni
nyt puhuu, toteaa Heikkinen.

Liune
liukuovet
Miksi
Liune Door

Aulis Lundell Oy • www.liune.fi
Puh 020 7341 400 • etunimi.sukunimi@aulislundell.fi • liune@aulislundell.fi

Valittavana on laaja valikoima Liune ovia, joissa toimitukseen
tulee asennusvalmis seinärunkoelementti. Ovet liikkuvat
kevyesti ja ovat erittäin turvallisia asennus ja käyttövaiheessa.
Oviaukot ovat kynnyksettömiä ja upotetuilla vetimillä Liune
väliovi liukuu kokonaan rakenteen sisään.

Liune on asennusvalmis kokonaisuus

Oven voi vaihtaa
helposti jälkikäteen
sisustustrendien
muuttuessa.

TOIMITUS SISÄLTÄÄ AINA
• valmiin hitsatun seinärunkoelementin,
jonka sisään väliovi liukuu
• liukuvan välioven
• oviaukon karmit

SAATAVAT LISÄOMINAISUUDET
• vedinmalli kohteen mukaan
• upotettavan tai ulkonevan lukon
• automaation haluamallasi
käyttömekanismilla
• hidastin

Liunen kaikki
ovivaihtoehdot on
toteutettavissa myös
ulkonevilla vetimillä.

Liune elementissä
on valmiina välioven
alaohjain.
Vakiovedin on aina mukana toimituksessa.

Asuminen

Toimitilat

Seniorit

Ovet valmistetaan laadukkaasta MDFlevystä tai erisävyisistä lasimateriaaleista.
Mallistossamme on 17 ovimallia kattaen
myös erikoisratkaisut kuten kosteiden
tilojen ja saunojen ovet. Ovet voi tilata
kaikissa värikartan väreissä. Liune Door
-mallistossa on myös lukuisia esteettömyysmääräysten mukaisia vaihtoehtoja
asuintaloihin.

Neuvottelutila tai työhuone erotetaan
yhteisistä tiloista tyylikkäällä ja pitkäikäisellä tavalla, kun oveksi valitaan Liune.
Tilojen käyttötarkoituksen mukaan voit
valita ilmavan lasioven tai halutessasi
enemmän yksityisyyttä viilu- tai mdf-oven.
Liune voi manuaalisen avaustoiminnon
lisäksi olla myös sähköllä toimiva kokonaisuus.

Kevyesti liukuva Liune-ovi soveltuu hyvin
seniorikotiin ja tukee esteettömyyttä, sillä
oviaukko on kynnyksetön ja kulkuaukko
on joka tavalla esteetön, kun ovi on seinän
sisällä. Kaukosäätimellä tai liiketunnistimella toimivat ovet tekevät liikkumisen
erittäin helpoksi. Ovet voivat olla myös
lukollisia ja vetimen saa tarvittaessa
poikkeaviin kohtiin.

Makuuhuone, keittiö, kosteat tilat...
Jokaiselle löytyy sopiva!

Julkiset tilat, ravintola, studio,
kotitoimisto... Hallitse tiloja Liunella!

Senioritalo, palvelutalo, sairaala...
Liiku esteettömästi Liunella!

