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INTEGROIDUT LIUKUOVET

Messutarjous
SAAT

-10 %

alennuksen Liunen TAIKA (D3)
-liukuovesta, kun teet tilauksen
ajalla 14.7.–13.8.2017
osoitteessa www.liune.fi.
Anna koodi AMLIUNE2017
tilauksen yhteydessä.

MIKKELIN ASUNTOMESSUT

LIUNEN TUOTEPERHE

LIUNEN TIIMILÄISET

Liunen tyylikkäät liukuovet liukuvat
messukohteissa MinunVALO, Design
talo PALA sekä Asunto Oy Saimaa
Ateljee 1 | s. 2–5

Toteuttaa kotisi sisätilaratkaisut
helposti asennettavilla valmiilla
pakettiratkaisulla. Lue lisää | s. 6

Lauri, Simo,Petri ja Antti auttavat
sinua kaikissa kotisi sisätilaratkaisuissa. Meille mikään ei ole
mahdotonta. Kysy lisää | s. 8

TERÄSRAKENTEINEN

MinunVALO

Tutustu koko Liunen
liukuovimallistoon osoitteessa
www.liune.fi

ON MIKKELIN ASUNTOMESSUJEN
PUHDASLINJAINEN UNELMAKOTI

Luonnonkauniille tontille Saimaan rantaan rakentuva MinunVALO on avara ja valoisa loft-talo,
jonka luja teräsrakenne takaa tilojen muunneltavuuden ja puhtaan sisäilman. Teräsrakentamista
parhaimmillaan edustava messutalo on MinunLOFTin taidonnäyte.

M

inunLOFTin kehittämä
innovatiivinen rakennustekniikka hyödyntää teräksen ylivertaisia ominaisuuksia rakennusmateriaalina. Esivalmistetun teräsrungon asentaminen käy nopeasti;
Hemax Weldingin ammattilaiset asensivat ja hitsasivat MinunVALOn lujan ja
elegantin teräsrungon paikalleen kahdessa päivässä.
MinunLOFTin rakennustekniikan salaisuus on polyuretaani-sandwich -kevytelementtien yhdistäminen teräsrunkoon. Kustannustehokkaan rakentamisen mahdollistava yhdistelmä takaa erinomaisen lämmöneristyksen sekä paloturvallisuuden. Teräksen ominaisuuksia hyödyntävän rakennustek-

niikan ansiosta MinunLOFT-talot välttävät myös suomalaisen rakennusteollisuuden suurimman sudenkuopan,
surullisenkuuluisat sisäilmaongelmat.
Loft-asumisen lähtökohtana on ajatus kohtuuhintaisesta, avarasta ja helposti muunneltavasta asuintilasta.
MinunLOFT tuo asumiskäyttöön muunnetuista teollisuuskiinteistöistä tutun
loft-hengen pientalojen uudisrakentamiseen.
MinunVALO on sisältä ja ulkoa sananmukaisesti teräksisen korkealaatuinen koti. Aulis Lundell Oy:n tyylikkään
mattamustat Liune-liukuovet korostavat
omalta osaltaan sisätilojen käytännöllisiä ratkaisuja. Elegantisti väliseinän sisään liukuvat Liune-ovet sekä säästävät

tilaa että takaavat erinomaisen ääneneristyksen. MinunVALOn avarat ja korkeat tilat korostavat akustiikan merkitystä. Aulis Lundellin teräsprofiilien varaan rakentuvat väliseinät ja sisäkatot yhdistävät korkeatasoisen ääneneristyksen
sekä teräksen keveyden, kestävyyden ja
paloturvallisuuden.
Ajattoman tyylikäs MinunVALO on
arkkitehtitoimisto Kaija ja Petri Eerikäisen piirtämä. Talon avaruutta ja valoisuutta korostava sisustus- ja tilasuunnittelu on puolestaan Anita Koposen käsialaa. MinunVALOn teräksisen tyylikkäisiin ratkaisuihin pääset tutustumaan
Mikkelissä 14.7.–13.8. järjestettävillä kesän 2017 asuntomessuilla.

TILAUS ON HELPPOA JA TOIMITUS NOPEAA. ANNA MEILLE MITAT, ME TOIMITAMME
MATERIAALIN. LIUNE ON AINA KOKONAISTOIMITUS.
LIUKUOVI
Toimitus sisältää:
Iiukuovielementin, liukuoven
ja karmit.
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VÄLISEINÄ
Toimitus sisältää:
seinärungon, kipsilevyt, ruuvit,
tasoitteet, saumanauhat ja
tarvittaessa villan.

SISÄKATTO
Toimitus sisältää:
sisäkattorungon, kipsilevyt, ruuvit,
tasoitteet ja saumanauhat.

NÄIN HELPPOA ON TILAUS!

www
www.liune.fi /
TUOTTEET

VALITSE TUOTE
JA ANNA MITAT

LISÄÄ
OSTOSKORIIN

MATERIAALIN
TOIMITUS

TYYTYVÄINEN
ASIAKAS
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DESIGN TALO
Liunen ovissa on vakiona
kaunis upotettu vedin.
Vedinvaihtoehtoja löytyy
useita, valitse omasi
www.liune.fi

PALA

ON UUTUUSKONSEPTI; TALO JOTA VOI
KASVATTAA ELÄMÄNTILANTEIDEN MUKAAN

Saimaan rannalle kohoavassa Design talojen uutuustalossa PALA liukuu Liunen TAIKA -väliovet.
Valoisaa ja avaraa tilan tuntua, jossa myös yksityisyys on huomioitu liukuovien valinnalla.

A

suntomessujen kohde numero 2 on Pohjolan Design Talon uutuustalo Pala.
Pala on uutuuskonsepti, joka muuttuu
elämäntilanteiden mukaan; sitä voi
laajentaa uusilla paloilla perheen ja
budjetin kasvaessa. 122 neliön kokoi-

seen messutaloon on sisustettu tummasävyinen, kuvitteellinen maailmaa
nähneen nuorenparin koti.
Palaan on valittu Liunen seinän sisään liukuvat Taika -väliovet. Liukuovet
tuovat kotiin tilan tuntua, ja myös konkreettisesti lisää tilaa. Kun esimerkiksi

työhuoneen liukuovi on auki, valo lankeaa huoneeseen kahdesta ilmansuunnasta. Liunen ovet myös rauhoittavat tilaa; MDF-ovien massiivisuus tekee niistä ääniteknisesti paljon onttoja tai kenno-ovia paremmat.
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–10 % alennus
Liunen TAIKA
(D3) -liukuovesta.

Tee tilaus ajalla 14.7.–13.8.2017
osoitteessa www.liune.fi.
Anna koodi AMLIUNE 2017
tilauksen yhteydessä.
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LIUNEN ERIKOISKORKEA DESIGN LIUKUOVI
TÄYDENSI PARITALOYHTIÖN HUONEISTOT

LIUNE ON AINA KOKONAISTOIMITUS.
LIUKUOVIPAKETTI SISÄLTÄÄ :
LIUKUOVIELEMENTIN, LIUKUOVEN JA KARMIT.

K

ohde numero 16 on Asunto Oy
Saimaan Ateljee. Se koostuu
useammasta kahden paritalon
kokonaisuudesta. Luonnon kainalossa
sijaitsevat, puurakenteiset, maalämmöllä lämpiävät sekä mm. aurinkopaneelein ja tulisijoin varustetut pari-

talot antavat mahdollisuuden tyylikkääseen asumiseen.
Kohteeseen on valittu valkoiset Liunen seinän sisään liukuvat Design -ovet
(Liune D16). Näiden 2300mm korkeiden, tyylikkäiden sisustusovien pintaa
koristavat jyrsityt pystyurat.

Eleganttina ja modernina Design
-ovi sopii moneen tilaan ja antaa sisustukseen yksilöllisen ratkaisun. Ovi on
valmistettu massiivisesta MDF-levystä,
joten se on ääniteknisesti parempi kuin
ontto puristettu tai kenno-ovi.

M E S S U K O H D E 1 D e s i g n t a l o P A L A 1 S a i m a a n A t e l j e e   
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Kipsilevypinnoille suunniteltu alaslaskettu katto
sopii upeasti kodin rakentamiseen ja on täydellinen
piilopaikka LVIS -vedoille.
Teräsrangassa
on valmiit aukoitukset: villakieleke pitää
villan paikoillaan,
tämä lisää paloturvallisuutta.

Teräsrakenteiden
mittatarkkuus on ylivoimainen, tämä tuo
tehokkuutta asentamiseen ja viihtyvyyttä
asumiseen.

Sisäkattojärjestelmä

Sähkövetoja varten
on aukaistava läppä, jonka
pehmeä reuna sallii putkettomat sähköasennukset.
Läpät ja kieleke aukaistaan
vain jos tarvitaan villoitus
tai sähkövetoja.

Toimitukseen
valittavissa ostoskoriin huonetilojen
kipsilevy tai märkätilan kipsilevy.
Liunen
ovielementti on
osa väliseinärunkoa.

Teräsrakenteinen kipsilevyseinä eristää hyvin
ääntä Liunen oven kanssa.
Lisää ääneneristävyyttä
saadaan kun lisätään
seinän sisään villa.

Liunen väliseinä ja sisäkattotoimituksiin tulee
myös kipsilevy.

LIUNEN
V
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VÄLISEINÄPAKETTI

TOIMITUSSISÄLTÖ:
Liukuovielementti
Asennusvalmis teräksinen runkoelementti, jossa on kiiinteät alumiini- ja alaohjauskiskot sekä tila valitulle Liune ovelle.

TOIMITUSSISÄLTÖ:
Seinärunko
• Väliseinärungon kiskot lattiaan
ja kattoon
• Väliseinän teräksinen pystyranka

Liukuovi
Ovessa on ripustinmekanismit valmiiksi
kiinnitettyinä ja useassa mallissa on lukkiutuva ponnahdussalpa ja vedin. Liunen
valkoisen oven sävy on aina NCS 0502-Y
ja kiiltoaste on puolihimmeä.

Seinärungon levytys
• Kipsilevyt

Karmit
Karmit ovat valkoiset (NCS 0502-Y) ja
kiiltoaste on puolihimmeä. Ne on mitoitettu aina yhdelle kipsilevylle / asennuspuoli. Saunan karmit ovat haapaa.
Liune D5 toimituksen karmit ovat kosteudenkestävät.

Kiinnikkeet
• Ruuvit
Pinnan tasoitusmateriaalit
• Tasoitteet
• Saumanauhat
Lisätarvike
• Villa

SISÄKATTOPAKETTI
TOIMITUSSISÄLTÖ:
Sisäkattorunko
• Alakattoranka
• Alakattorangan jatkoskappale
• Alakaton ripustuskannake
• Reunalista GK alakattorangalle
• Lukituskappale alakattorangalle
Kipsilevytys pintaan
• Kipsilevyt
Kiinnikkeet
• Ruuvit
Pinnan tasoitusmateriaalit
• Tasoitteet
• Saumanauhat

KIINNIKKEET
Laakeroidut pyörästöt ja ruuvit kipsilevyn kiinnitykseen elementin osalta
sekä karmien kiinnitykseen, lisäksi karmitulpat ja ovipäädyn soft -tiiviste.
Valmius sähkövedoille
Elementti on valmiiksi reijitetty sähkövetoja varten.

TUOTEPERHE

ON SISÄRAKENTAMISEN KOKONAISTOIMITUS
oit valita kohteesi mukaan liukuvan välioven, väliseinän ja
sisäkaton toimituspaketin.
Toimitus sisältää liukuvat väliovet ja

LIUKUOVIPAKETTI

ovielementit, määrämittaiset runkoprofiilit, kipsilevyt, villat ja tarvikkeet.
Anna kohteesi perustiedot niin autamme sinua rakentamaan unelmiesi asun-

non ja löytämään juuri oikeat rakenneratkaisut. Tämän helpommaksi rakentaminen ei voi enää tulla!

Liunen liukuovielementti
on asennusvalmis teräksinen
runkoelementti, joka on turvallinen
ja helppo asentaa.
L I U N E N T U O T E P E R H E   
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Aulis Lundell Oy
Puh 020 7341 400
etunimi.sukunimi@aulislundell.fi
liune@aulislundell.fi
www.liune.fi
KOTIMAINEN LIUNE ON SISÄRAKENTAMISEN TÄYDELLINEN KOKONAISTOIMITUS.

Liunen tiimissä luodaan aina jotain uutta. Toimimme teknologiateollisuudessa ja meidän klusterissa;
meillä on pitkäaikainen kokemus läheisyyden tuomista ylivoimaisista eduista. Olemme lähellä asiakasta;
näin arvoketju pysyy ehjänä ja voimme
välittää asiakkaillemme kaikki
osaamisemme tuomat hyödyt.

LIUNEN KESÄKISA
Olemme aina uudistaneet tuotevalikoimaamme vuorovaikutuksessa
asiakaskunnan kanssa. Korkealaatuinen teknologia takaa laadukkaat tuotteet ja asiakkaalle
luotettavan yhteistyökumppanin.
Innovaatiot syntyvät panostuksestamme asiakasyhteistyöhön sekä
kiristyvien rakennusmääräysten ja
turvallisuusnäkökulmien luotsaamana. Pystymme tuottamaan eniten lisäarvoa asiakkaillemme oikeilla ratkaisuilla
ja hyvällä palvelulla. Innovaatioiden kehit-

Liunen väliovet,
väliseinäseinät ja sisäkatto on
Simon myyntisalkussa. Hänelle
lähellä sydäntä on Liunen asiakkaalle tuoma tila ja palvelukokonaisuus. Simo kertoo mielellään
lisää Liunen ylivoimaisuudesta.
Simo Ylä-Peräinen
Liune
järjestelmämyynti

Mihin tarvitset tilaa?
Seuraa meitä Instagramissa @liune.fi,
ja osallistu kilpailuun! Ota omasta
tilantarpeestasi kuva 15.8.2017 mennessä,
jaa se aihetunnisteella #liunedoor2017.
Voittaja saa 200 € lahjakortin Liunen verkkokauppaan, ja pääsee toteuttamaan
sisustushaaveitaan!
Säännöt: http://www.liune.fi/
yhteystiedot/press/kuvakilpailu-2017

Liune Door ja laatu
ovat Petrin ykköset. Hän
rakastaa laatua ja Petri on
äärimmäisen asiakaspalveluhenkinen pitkän linjan kaveri
palveluksessanne.
Petri Henttinen
Liune myynti
laatupäällikkö

tämisen tukena on aina vertikaalinen arvoketju ”tehtaalta asiakkaalle”.
Lundell tiimin asiakkaana saat parasta vastinetta avainasiakuudellesi. Tarjoamme kaikki
kevytrakentamiseen liittyvät palvelut ja osaamisen, juuri Sinulle. Tutustu
palveluihimme ja ota yhteyttä niin kerromme sinulle lisää.

Elementit ja järjestelmät ovat
Antin vahvuus. Prosessit ovat
lähellä sydäntä ja yhteiseen
tavoitteeseen päästään aina.
Luotettava tiimikaveri Antti
on teräksenluja kaveri
palveluksessanne.

Lauri on Liune tiimin arvostettu
jäsen ja hän tuo valovoimaisella
insinööritaidon osaamisellaan
tekniikan helpoksi meille kaikille.
Liunen kauniit pinnat ovat
Laurin taitavassa hallinnassa
käytettävissänne.

Antti Seppälä
tekninen myynti
rakennejärjestelmät

Lauri Laine
tekninen insinööri
Liune Door

