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L I U K U O V E T
AVEC MINIMAL –sisäovimallisto on kehitetty eleetöntä tyyliä hakevalle kodin tai toimiston sisustajalle.
Oven listaton asennustapa ja piilotetut saranat tekevät ovesta haluttaessa lähes huomaamattoman.
AVEC LIUKUOVET ovat myös eleettömiä liukuovia ja kokonaisia seinäjärjestelmiä sekä lasista että
puusta. Liukuoviemme kiskot voidaan joko upottaa alakattoon tai kiinnittää kattoon tai seinään. Tuotteet
sopivat myös kahden seinän väliin liukuville oville.
AVEC-lasiliukuovet ovat joko kokonaan lasia tai kehystettyjä alumiiniprofiililla. Lasivaihtoehtoja on lukuisia. Lasiliukuovien kiinnikkeet jäävät suojalevyn taakse, jolloin näkymä on selkeä. Alumiinilla kehystetyt
ovet liukuvat muutaman millimetrin etäisyydellä liukukiskosta. Usein asiakkaamme katsovat silloin suojalevyn tarpeettomaksi.
AVEC SEINÄ -lasiliukuoven kisko jää ovilevyn taakse. Tämän mallin kisko kiinnitetään aina seinään. Kisko
on näkyvä tehoste seinällä. Tämän järjestelmän ovia liukuu usein myös useampia samassa kiskossa.

Meccanismo invisibile brevettato per porte scorrevoli
Patented concealed mechanism for sliding doors.

AVEC MINIMAL -lasiliukuoven kisko kiinnitetään itse ovilevyyn. Tämän malliston liukuovissa on pyörät,

Mécanisme invisible breveté pour portes coulissantes.

joiden varassa ovi liukuu lattialla. Menetelmästä johtuen ovi ei ole niin kevytliikkeinen kuin ylhäältä ripus-

Patentierter und unsichtbarer Mechanismus für Schiebetüren.

tetut liukuovemme. MINIMAL -liukuoven suurin etu on sen selkeys seinällä näkyvän kiskon puuttuessa.

Mecanismo invisible patentado para puertas correderas.

Modello DIVA in vetro
Model: DIVA in glass
Modèle DIVA en verre
Modell Diva , Glastüre
Modelo diva en cristal

AVEC-puuliukuovet valmistamme samalla rakenteella kuin AVEC MINIMAL -sisäovet. Ovien kisko kiin3

nitetään joko kattoon tai seinään. Ovien pintavaihtoehdot ovat maalaus asiakkaan valitsemaan sävyyn
tai erilaiset puuviilutukset. Puuviilutettuja ovia voidaan myös sävyttää asiakkaan toiveen mukaisesti. Puuliukuovet liukuvat muutaman millimetrin etäisyydellä liukukiskosta. Usein asiakkaamme katsovat silloin
suojalevyn tarpeettomaksi.
AVEC SEINÄ -puuliukuoven kisko jää ovilevyn taakse. Tämän mallin kisko kiinnitetään aina seinään. Kisko

Modello DIVA in legno

DIVA

on näkyvä tehoste seinällä. Tämän järjestelmän ovia liukuu usein myös useampia samassa kiskossa.

DIVA in wood
Modèle DIVA en bois
Modell DIVA, Holztüre
Modelo DIVA en madera

Innovativo sistema per porte scorrevoli in vetro,
senza copertura del profilo di scorrimento,
caratterizzato dal design essenziale, studiato in
collaborazione con l’Architetto Lavezzari Enrica.
Il sistema è composto da una doppia trave in
alluminio, regolabile in altezza, anodizzabile in
diversi colori e da scorrevoli con regolazione e
antisganciamento e dalla portata massima di Kg
80 per porta.

AVEC MINIMAL -puuliukuoven kisko kiinnitetään itse ovilevyyn. Tämän malliston liukuovissa on pyörät,
joiden varassa ovi liukuu lattialla. Menetelmästä johtuen ovi ei ole niin kevytliikkeinen kuin ylhäältä ripustetut liukuovemme. MINIMAL -liukuoven suurin etu on sen selkeys seinällä näkyvän kiskon puuttuessa.

An innovative system for sliding glass doors, with
exposed sliding tracks, characterized by simple lines
and designed In collaboration with the architect
Enrica Lavezzari. ,The system is composed of twin
anodized aluminum uprights in a selection of colors,
which can be adjusted to various heights, and
adjustable tracks with an anti-derailing mechanism
and a maximum load capacity of 80 kilos per panel.

Lasi- ja puuliukuoviimme saa tilauksesta myös pehmeän sulkeutumisautomatiikan, jolloin ovi sulkeutuu
itsestään viimeiset senttimetrit.
Mallistossamme on myös erilaisia teräsputken päällä liukuvia puu- ja lasiliukuovia.
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An innovative system for sliding doors in wood, with
exposed tracks, characterized by simple lines and
designed in collaboration with the architect Enrica
Lavezzari. The system is composed of twin anodized

divers couleurs et par coulisses avec régulation et
anti-déraillement et par une portée maximale de
Kg 80 par porte.
Innovatives System, konzipiert für Schiebetüren
aus Glas, ohne Verkleidung der Laufschiene. Das
besondere Kennzeichen des Systems ist ein betont
essentielles Design, das in Zusammenarbeit
mit dem Architekten Lavezzari Enrica entwickelt
wurde. Das System besteht aus einer in der Höhe
regelbaren Doppelschiene aus Aluminium, welche
in verschiedenen Farbtönen eloxiert werden kann,
und aus Laufelementen mit Einstellungsmechanik
und Schutz gegen Austritt aus der Laufschiene; die
max. Tragfähigkeit pro Türe beträgt 80 Kg.
Innovativo sistema para puertas corredizas de
cristal, sin copertura del perfil, caracterizazdo por
un diseño esencial, estudiado en colaboración con
el arquitecto Lavezzari Enrica.
Eldivers
sistema
se compone
de unavec
carril
doble de
couleurs
et par coulisses
régulation
et
aluminio,
de alturaetregulable,
anodizado,
en varios
anti-déraillement
par une portée
maximale
de Kg
colores,
y
de
guiadores
con
regulación
y
sistema
80 par porte.
anti-desenganche. Cada puerta soporta un peso
máximo
de 80
Kg.
Innovatives
System,
konzipiert für Schiebetüren
aus Holz, ohne Verkleidung der Laufschiene. Das
129
besondere Kennzeichen des Systems ist ein betont
essentielles Design, das in Zusammenarbeit
mit dem Architekten Lavezzari Enrica entwickelt
wurde. Das System besteht aus einer in der Höhe
regelbaren Doppelschiene aus Aluminium, welche
in verschiedenen Farbtönen eloxiert werden kann,
und aus Laufelementen mit Einstellungsmechanik
und Schutz gegen Austritt aus der Laufschiene; die

