Markkinoiden monipuolisin liukuovijärjestelmä - mittatilaustyönä!

www.softroll.fi

Mallisto

MALLI 1
Kuvan ovessa:
kirsikkakehys
tapetoitu levy

MALLI 13
Kuvan ovessa:
alumiinin värinen kehys
valkoinen maalattu lasi
alumiinin värinen levy

MALLI 2
Kuvan ovessa:
punainen kehys
kirkas peili

MALLI 14
Kuvan ovessa:
pyökkikehys
pyökki reikälevy
pyökkilevy
harmaa lasi

MALLI 3
Kuvan ovessa:
alumiinin värinen kehys
pähkinälevy, savupeili

MALLI 15
Kuvan ovessa:
pähkinäkehys
musta lasi

MALLI 5
Kuvan ovessa:
kirsikkakehys, kirsikkalevy
pronssipeili

MALLI 16
Kuvan ovessa:
koivukehys
kirkas kuviolasi
koivulevy

Softroll-liukuovijärjestelmä muuntautuu helposti toiveittesi mukaan. Yhdistelemällä eri värejä saat yksilöllisen,
juuri sinulle sopivan ratkaisun. Voit valita eri puulajeista ja väreistä sisustukseesi sopivat vaihtoehdot. Ideoi lisää mahdollisuuksia on rajattomasti. Softroll - mallisto koostuu liukuovien lisäksi tilanjako-ovista sekä liukuverhoista.

MALLI 18
Kuvan ovessa:
pähkinäkehys
maalattu harmaa lasi

MALLI 20
Kuvan ovessa:
tammikehys, kirkas peili
tammilevy

Liukuovi, malli 2
kirsikkakehys, punainen maalattu lasi,
kirsikkalevy

MALLI 21
Kuvan ovessa:
valkoinen kehys
valkoinen levy
valkoinen maalattu lasi

i
oma mallis
Yhdistämällä erilaisia
kehys-, peili-, lasi-, ja levyratkaisuja saat sisustukseesi
sopivat liukuovet

OHJE
1. Mittaa oviaukon sisämitat (korkeus ja leveys). Mittaa aukko useammasta kohdasta. Ilmoita AINA leveyden ja korkeuden PIENIN MITTA.
2. Laske ovien leveys jakamalla aukon leveys ovien
määrällä
3. asennusohje: www.softroll.fi

Liukuovi, malli 20
hopea kehys, hopealevy, valk. maal.
lasi, musta maal. lasi
Liukuovi, malli 8
musta kehys, valkoinen + harmaa
maal. lasi+pronssipeili, kirkas peili
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Materiaalit
KEHYSVÄRIT
yksiväriset:

valkoinen ja alumiini

puujäljitelmät: pyökki, tammi, koivu,
		

kirsikka, pähkinä ja mahonki

erikoisvärit:

esim. musta ja Softroll-punainen

PEILIT JA LASIT
kirkkaat
sävypeilit:

savu, pronssi

sävylasit:

valk., harmaa, punainen ja musta

etsattu lasi
kirkas kuviolasi

OVEN LEVYT
(Saatavana myös reikälevynä)
yksiväriset:

valkoinen ja alumiini

puukuviot:

pyökki, tammi, koivu,

		

kirsikka, pähkinä ja

		

mahonki

LISÄTARVIKKEET
ovitapetit ja ovitarrat
magneettimaali, liitutaulumaali
yläpeitelista:

pähkinä ja valkoinen

Käytämme ainoastaan laadukkaita materiaaleja, esimerkiksi kaikki kehyksemme ovat pinnoitettua alumiinia. Peilit,
lasit ja levyt tulevat tarkkaan valituilta alihankkijoilta.

Tekniikka

Softroll - liukuovet ovat innovatiivisen suunnittelun tulos.
Patentoitu mekanismi sekä kuulalaakeroidut ylä- ja alapyörästöt takaavat ovien toimivuuden vuosiksi eteenpäin.

H
O

P
P
EL
A
SE
TA
N
A

TEKNISET TIEDOT
Lasit ja peilit turvakalvoitetut, ainevahvuus 4 mm.
Laadukkaat ja säädettävät kuulalaakeroidut pyörästöt, joissa patentoitu kiinnitysjärjestelmä
Ovirungot vahvaa alumiinia tai pinnoitettua mdf-profiilia
Levyt, reikälevyt ja jakolistat kaksipuoleista pinnoitettua mdf:ää
Ylä- ja alakiskot alumiinia. Väreinä valkoinen, hopea

MITAT

Kehysprofiili			

Kiskot vievät kaapiston syvyydestä 85 mm.

M!on palkni olla.
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Tilanjako-ovet ja liukuverhot

vi
Tilanjako-o
Kuvan ovessa:
valkoinen kehys
valkoinen levy
kuviolasi

Tilanjako-ovi,
malli 1
valkoinen kehys,
valkoinen levy

Tilanjako-ovi,
malli 21
pyökkikehys,
pyökkilevy, etsattu
kuviolasi

Tilanjako-ovi, malli 21
pyökkikehys, pyökkilevy
etsattu kuviolasi

Liukuverho
Kuvan ovessa:
valkoinen kangas
pähkinälistat
kaksipuoleinen

Tilanjako-ovi,
malli 15
tammikehys,
kirsikkareikälevy

Helat
tilanjako-oven helat

Tilanjako-ovi,
malli 13
pähkinäkehys,
pähkinälevy

Ratkaisuja joka tarpeeseen
K

Säilytysjärjestelmä-
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vaihtoehtoina levykaapistot

tai kevytrakenteiset hyllyjärjestelmät.
Softroll- liukuovijärjestelmät ovat oiva valinta kodin eri tilojen erilaisiin säilytystarpeisiin. Olemme
toteuttaneet tyylikkäitä säilytysratkaisuja jokaiseen kodin huoneeseen, jopa märkätiloihin.
Kauttamme saat myös sinulle sopivat kaapistoratkaisut. Vaihtoehtoina ovat perinteiset levykaapistot tai kevyet, helposti muunneltavissa olevat
hyllyjärjestelmät.
Softroll-liukuovet ovat myös sisustuselementti.

Ovet: malli 15, pähkinäkehys, musta ja kirkas lasi

Sen lisäksi että säästät tilaa saat myös ryhdikkyyttä ja tyylikkyyttä kotiisi, luonnollisesti sisustuksesi
mukaisilla värivaihtoehdoilla.
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si toimitusaikojamme on kehuttu ripeiksi. Katta-
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ratkaisut tehdään mittojesi mukaan. Tämän lisäk-
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Meille on itsestään selvää että ovet ja säilytys-

Levykaapistot

vammat tuotetiedot, suunnitteluohjelma ja paljon
muuta kotisivuillamme osoitteessa:
www.softroll.fi

Ovi: Malli 13, alumiinikehys, musta lasi

Kevytrakenteiset ja muunneltavat hyllyjärjestelmät
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OVET: MALLI 15, VALKOINEN KEHYS, MAITOLASI

Simunantie 14a, 52700 Mäntyharju,
puhelin. 050 311 1109, faksi: 015 688 788
info@softroll.fi, www.softroll.fi

SOFTROLL JÄLLEENMYYJÄSI

