
Liune-liukuovisuunnittelukisan trendit: luonto, lapset ja kissat
Kotimaiset, seinän sisään liukuvat Liune-ovet säästävät tilaa Villa Isoverissa Hyvinkään asuntomessuilla.

Kotimaiset Liune-liukuovet tuovat kohteesta riippuen 1-3 neliömetriä lisätilaa. Liune-ovi liukuu laadukkaalla kokonaisuudella
seinän sisään.

– Oman tuotekehitystyömme tulos Liune on kehitetty vastaamaan modernin asumisen vaatimuksiin sekä esteettisesti että teknisen toimivuuden
kannalta. Valittavana on laaja ovimallisto ja tarjolla on mahdollisuus myös personointiin, Aulis Lundell Oy:n toimitusjohtaja Leena Lundell-
Pendov sanoo.

Liune-liukuovet ovat nähtävillä Hyvinkään asuntomessuilla nollaenergiatalo Villa Isoverissa, kohdenumero 17.

Sisustuksen suosikit: luonto, lapset ja kissat

Aulis Lundell Oy toteutti keväällä Liune MyDoor -liukuovisuunnittelukilpailun verkossa. Osallistuja saattoi suunnitella mieleisensä liukuoven
esimerkiksi oman piirroksen tai valokuvan pohjalta. Kilpailu keräsi yhteensä 120 ehdotusta. Joukossa oli jonkin verran piirroskuvia ja
grafiikkaa, mutta suurin osa kilpailijoista halusi unelmiensa oveen valokuvan.

– Suosituimpia kuva-aiheita olivat erilaiset luontokuvat. Joukossa oli sekä lähikuvia kukista ja muista kasveista että maisemia. Seuraavaksi
eniten oviin oli haluttu ikuistaa lasten kuvia. Eläimistä suosituimpia olivat kissat, Leena Lundell-Pendov sanoo.

Kilpailun voittaneessa ehdotuksessa ovea kuvittaa kesätaivas leijoineen. Liunen arvovaltainen raati  valitsi voittajan seuraavin kriteerein;
eteerinen, haaveileva, lämmin, kesäinen, persoonallinen, hauska, yllättävä ja arvuutteleva maisemakuva.

Kuvamateriaalia Liune-ovista on katsottavissa tämän tiedotteen lopussa olevan mediapankki-linkin kautta. Oviin voi tutustua myös Aulis
Lundell Oy:n näyttelytiloissa Nummelassa.

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

Esteettinen, esteetön ja ääneneristävä

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 on suunniteltu kestämään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Uutta ilmettä sisustuksen vaihtuessa saa ovilehteä vaihtamalla. Ovi jolla
voi oikeasti sisustaa!

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

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


