
Laadukas liukuoviratkaisu säästää tilaa ja tukee esteettömyyttä

LEHDISTÖTIEDOTE 3.4.2013 – Kaikille avoin suunnittelukilpailu tuo esiin suomalaisten oviunelmat

Kotimaiset Liune-liukuovet tuovat huoneesta riippuen 1–3 neliömetriä lisätilaa. Liune-ovi liukuu laadukkaalla liukumekanismilla
seinän sisään. Aulis Lundell Oy:n kehittämä Liune on suunniteltu kestämään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Uutta ilmettä
sisustuksen vaihtuessa saa ovea vaihtamalla.

– Liune on kehitetty vastaamaan modernin asumisen vaatimuksiin sekä esteettisesti että teknisen toimivuuden kannalta.
Valittavana on laaja ovimallisto ja tarjolla on mahdollisuus myös personointiin: lasiseen oveen voidaan toteuttaa esimerkiksi
valokuvasta oma kuva-aihe tai sileään oveen voidaan kirjoittaa sinulle tärkeä runo ja maalata ovi sisustukseen sopivin trendivärein,
Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell-Pendov sanoo.

Huhtikuun alussa Aulis Lundell Oy käynnistää Liune MyDoor -ovisuunnittelukilpailun verkossa. Liuneen voi tulla tutustumaan Oma
Koti -messujen aikana Helsingin Messukeskuksessa 11.4.–14.4, osastolla 1B21. Arvovaltainen raati valitsee ja julkistaa voittajan
(oven ja suunnittelijan) 6.5.2013. Voittaja saa valita palkinnoksi joko 500 eurolla kotimaisia design-tuotteita Finnish Design
Shopista tai Liune Door -oven LD3 tai LD11.

Liune-suunnittelukilpailu on avoinna verkossa osoitteessa www.liune.fi/mydoor

– Ovipintojen materiaalikirjo sekä personointimahdollisuudet ovat laajat ja haluamme asiakkaidemme todella käyttävän
tarjoamiamme vaihtoehtoja omaksi hyödykseen, Lundell-Pendov kertoo.

Korkealaatuinen kotimainen rakenne

Liune-ratkaisuun kuuluu ovilevyn ja liukukiskojen lisäksi teräksinen runkoelementti, joka asennetaan seinärungon väliin.
Avautuessaan Liune-ovi liukuu siististi kahden seinäpinnan väliin, seinän sisään. Seinäpinnat asiakas voi päällystää normaaliin
tapaan haluamillaan pintamateriaaleilla.

Liune-oveen ei tarvita kynnystä, joten se on asuinkohteissa esteettömyysmääräysten mukainen jo koossa LiO8 eli vapaan
kulkuaukon leveydellä 810 mm.

Ovet liikkuvat kevyesti ja vakaasti ja rakenne kestää käytössä. Siksi Liune soveltuu yhtä hyvin lapsiperheelle kuin seniorikotiinkin.
Ovet on mahdollista toteuttaa automaattiovina, joita ohjataan kaukosäätimellä, liiketunnistimella tai painonapilla. Liune-ovi voidaan
toteuttaa myös märkätiloihin, kuten kylpyhuoneeseen ja saunaan.

Ääneneristävyys kohdallaan

Liunen ääneneristävyys on 30 % parempi kuin tavallisen kääntyvän oven. Asumisen ja työskentelyn mukavuus lisääntyy, kun
rauhalliset tilat saadaan erotettua.

– Yleinen väliseinäkoko on Suomessa 66 mm:n runkotolppa ja siihen kipsilevyt molemmin puolin. Terästolpat 66 mm:n koossa
antavat hieman paremmat ääneneristävyysarvot kuin puu, mutta rakenteen kokonaisuuden kannalta on tärkeää huomioida myös
itse oven ääneneristävyys, Lundell-Pendov sanoo. 
Lisätietoja:

Leena Lundell-Pendov, toimitusjohtaja, Aulis Lundell Oy, leena.lundell-pendov@aulislundell.fi
044 522 3054

www.liune.fi

Aulis Lundell Oy

Aulis Lundell Oy on erikoistunut rullamuovaustekniikalla valmistettavien kevytrakennejärjestelmien kehittämiseen ja markkinointiin sekä
profiilien, pientaloelementtien ja perustuselementtien valmistamiseen. Yhtiömme on yksityinen perheyritys ja olemme toimittaneet
rakennusteollisuudelle kuumasinkitystä teräslevystä rullamuovausteknologialla valmistettuja LUNDELL-PROFILE-tuotteita jo vuodesta 1980.
Liune Door -liukuovielementtien valmistamisen rakennusliikkeille ja pienrakentajille aloitimme vuonna 2007. Uusin liiketoiminta-alueemme on
Luna House -pientaloelementtien valmistaminen. Yhtiön päämarkkina-alue on kotimaa. Toimimme hyvien liikenneyhteyksien varrella Lohjalla
Länsi-Uudellamaalla. www.aulislundell.fi


