
Vapauta lattiasi
yläkantoisilla liukuovilla

Uutuus!
Yläkantoinen liukuovi



Ei lattiakiskoa  
– ei rajoja

Yläkantoinen ovi - ikään kuin  
se kelluisi lattian päällä.

Estetic ja Artic - nyt myös ilman lattiakiskoa!

UUTUUS! YLÄKANTOINEN LIUKUOVI, ESTETIC & ARTIC

Uusi yläkantoinen vaihtoehto premium-tason Estetic ja  
Artic liukuoville nostaa ovet irti lattiasta vapauttaen lattiasi.

Uusi yläkantoinen liukuovemme avartaa maailmaasi. Ilman  
lattiakiskoja kotisi tuntuu avarammalta luoden saumattoman  
siirtymän tilasta toiseen. Yläkantoinen liukuovi luo uusia 
sisustuksellisia mahdollisuuksia, mutta ennen kaikkea se  
näyttää hyvältä!

Siivoaminen on 
helppoa, kun sekä 
säilytysjärjestelmä 
että liukuovet ovat 
poissa lattialta.

Soft-closing molemmilla  
puolilla aina vakiona.



* katso ovileveydet ja muut rajoitukset seuraavilta sivuilta.

Siisti ja selkeä ilme kotiisi
- ilman lattiakiskoa

Soveltuu sekä kaapiston  
liukuoveksi että tilanjakajaksi!*



Soft-closing molemmilla 
puolilla - aina vakiona.

Tilanjako-ovi kirkkaalla lasilla luo selkeän rajan  
tilojen välille, mutta päästää luonnonvalon virtaamaan 
kauniisti huoneeseen. 

UUTUUS! YLÄKANTOINEN LIUKUOVI, ESTETIC & ARTIC



Rajallisesti tilaa, mutta  
rajattomasti vaihtoehtoja 

 ...helpottaa myös siivoamista!
Kun lattialla ei ole kiskoja ja  
säilytysjärjestelmä on asennettu 
seinälle, on siivoaminenkin nopeaa  
ja helppoa. Pienillä yksityiskohdilla  
on merkitystä!

Elfa tekee arjestasi helpompaa. Uusi yläkantoinen liukuovemme 
häivyttää rajat kodissasi, joten haasta vanhat tapasi.  Miltä kuu-
lostaisi integroitu kotitoimisto vaatekaapissasi? Hyvällä suunnit-
telulla voit yhdistää nämä kaksi asiaa ja sinulla on toimiva työpis-
te käden ulottuvilla. Päivän päätteeksi vain sammutat läppärin, 
rullaat työpisteen esteettömästi kaappin, ja suljet liukuovet.  
Työt ovat poissa silmistä, poissa mielestä. 

Voit erottaa olohuoneen makuu-
huoneesta ja silti säilyttää avaran 
tilan tunnun kodissasi! Tilanjako-
ovi kirkkaalla lasilla jakaa tilan sel-
keästi, mutta päästää valon vir-
taamaan kauniisti huoneeseen. 



Mittatilaustyönä - ja myös säädettävissä
Jokainen liukuovemme valmistetaan mittatilaustyönä, mutta yläkantoinen ratkaisumme  
tarjoaa erityisen personoidun ulkonäön. Uusi älykäs yläkiskon päätykappale mahdollistaa 
säädön jopa 20 mm korkeussuunnassa ja 14 mm (-6/+8 mm) leveyssuunnassa varmista-
en todellisen räätälöidyn ulkonäön - vaikka mitat vähän heittäisivätkin. 

Soft-closing aina vakiona
Soft-closing sisältyy aina yläkantoiseen liukuoveen - todellinen huipputason toiminto.  
Soft-closing varmistaa, että ovi sulkeutuu pehmeästi molempiin suuntiin. 

Helppo asentaa
Yläkantoinen liukuovi toimitetaan esiasennettujen osien kanssa, joka helpottaa  
asennusta. Suosittelemme parillista määrää liukuovia. 

Vakautta
Liukuovien heiluminen on estetty lattiakiinnitteisellä alaohjaimella, joka kiinnitetään  
lattiaan kaksipuolisella teipillä tai ruuveilla. 

Lisäturvallisuutta
Koska yläkantoiset ovet asennetaan kattoon, varmistavat sivuseiniin kiinnitettävät 
lisätuet sen, että ovi vain liukuu lattian varaan, jos joku vahinko tapahtuu. 

Asennusvaihtoehtoja 
Yläkantoisen liukuoven avautuminen eroaa lattiakiskollisen liukuoven  
avautumisesta, kun ratkaisussa on neljä tai useampi ovi. Lattiakiinnitteinen  
alaohjain mahdollistaa oven liukumisen koko oven leveydeltä.

Ohje asennusvaihtoehdoista löytyy osoitteessa www.elfa.com.

Huippulaatua  
kaikin tavoin

Yläkantoinen liukuovi, esimerkki Tavallinen liukuovi, esimerkki

Asennusohje oven  
mukana ja asennusvideo 
osoitteessa elfa.com

1 <-----> 3 <-----
-----> 2 <-----> 4

1 -----> <-------- 4
<-------- 2 3 ----->

Lisätukikannake

Valitse ensin haluatko yläkan-
toiset vai perinteiset lukuovet. 
Sen jälkeen voit suunnitella 
säilytysjärjestelmäsi.

UUTUUS! YLÄKANTOINEN LIUKUOVI, ESTETIC & ARTIC



Kattomateriaalisuositukset
• Ruuvit eivät sisälly toimitukseen, koska ne tulee valita aina 

kattomateriaalin mukaan. Suositeltuja kattomateriaaleja kiin-
nityksen kannalta ovat puu, betoni, kipsi tai muu vahvempi 
materiaali. Emme suosittele yläkantoista liukuovea kiinnitet- 
täväksi ohuempaan toimisto- tai akustokattolevyyn.

Asennussuositukset kipsilevykattoon:

• 2-oviratkaisu – kiinnitä kisko vähintään yhteen  
koolaukseen. Koolaukseen kiinnitetyn ruuvin tulee  
olla 60 cm sisällä kiskon keskiosasta.

• 3-oviratkaisu – kiinnitä kisko vähintään kahteen  
koolaukseen.

• Kipsilevykatto jossa ei ole mahdollisuutta kiinnittää  
kiskoa koolauksiin:  
Oven painosta johtuen aukon maksimikorkeus  
2700 mm ja oven maksimileveys 1100 mm.

• Suosittelemme kiinnitykseen Elfan kipsilevyruuveja 
(471890).

HUOM! Jos olet epävarma katon kestävyydestä ja haluat  
yläkantoisen liukuoviratkaisun, suosittelemme ottamaan 
yhteyttä alan asiantuntijaan. Elfa ei vastaa kattorakenteiden 
kestävyyteen liittyvistä ongelmista.

Näin lasket yläkantoisen liukuoven hinnan:
Hinta sisältää ainoastaan yläkantoisen liukuoven lisähinnan.   
Kokonaishinnan laskeaksesi katso Elfa-hinnasto.  

1.      Laske oven hinta sis. kehys ja ovipinta - katso hinnasto. 

2.      Lisää yläkantoisen liukuoven lisähinta - katso alla. 

1

2

HINTA yläkantoinen vaihtoehto:

YLÄKANTOINEN LIUKUOVI

• Soft-closing aina vakiona

• Kaksiurakisko

• Ei lattiakiskoa

• Ei viistottuna

• Kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen.  
Muistathan valita ruuvit ja tulpat aina  
kattomateriaalin mukaan.

• Muista ottaa huomioon kiskosarjan syvyys suunnitellessasi liukuovi-ratkaisuasi.  
Kaikkien liukuoviratkaisujen hintaan sisältyy 2-urakiskot sekä soft-closing.   
Tilanjako-oviratkaisuun sisältyy aina kaksi peitelistaa, koska kattokisko näkyy  
molemmilta puolilta.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai katso lisää  elfa.com/vapautalattiasi

+181 eur / 2-oviratkaisu
+45 eur / seuraavat ovet (3-6 ovea)

ARTIC ESTETIC
ARTIC yläkantoinen vaihtoehto 
(ilman lattiakiskoa)

Leveys/ovi: 700-1600 mm 

Korkeus: 1800-2700 mm 

Kehys: alumiini

Kattokisko: sama kuin kehysväri

Kehys leveys: 40 mm

Limitys: 40 mm

Jakolista: 31,5 mm

Poikkikehys: 53 mm

Ovipinta:  
Valittavanasi kaikki ovipintavaihtoehdot. 

LISÄVALINNAT

LED-valo 

Tarkemmat tiedot kehyksistä, malleista ja ovipinnoista löydät Elfa-hinnastosta.

ESTETIC yläkantoinen vaihtoehto 
(ilman lattiakiskoa)

Leveys/ovi: 700-1600 mm 

Korkeus: 1800-2700 mm 

Kehys: alumiini

Kattokisko: sama kuin kehysväri

Kehys leveys: 54 mm

Limitys: 54 mm

Jakolista: 31,5 mm

Poikkikehys: 53 mm

Ovipinta: 
Valittavanasi kaikki ovipintavaihtoehdot. 

LISÄVALINNAT

LED-valo 

White

Matte silver

Bronze

Sanded black 

White

Matte silver

Sanded grey
 
Sanded black 

Bronze

Innocent 
birch 

Weathered  
grey oak 

Kehysvärit: Kehysvärit:

Kiskosarja 
syvyys (mm)

Kattokisko,  
1 peitelista

Kattokisko,  
2 peitelistaa

Lattia-  
kisko

Kattokisko 
korkeus

Yläkantoinen 112, 0 114, 0 --- - - - - 91



Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä Elfa-jälleenmyyjääsi tai lue lisää elfa.com.
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