Liune
liukuovet

Liune-liukovet osa elämystä Suomen
korkeimmassa kerrostalossa

SRV REDI
Living Lab

35-kerroksinen Majakka nousee Helsingin Kalasatamaan.
Esittelyasunnoissa löytyy Liunen liukuoviratkaisut seinän
sisään liukuvalla ovella.

UUDISRAKENNUS

Liune oviratkaisut
sopii kaikkiin
kodin sisätiloihin.
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Helsingin Kalasatamassa nousee 283:n asunnon
ainutlaatuinen asuintalo. 35-kerroksisessa Majakka-talossa
tilaratkaisuna on Liunen liukuovet.

Lisätietoa Lundellista ja Liune-liukuovista: Simo Ylä-Peräinen myyntipäällikkö, puh 0440 357 002, simo@aulislundell.fi
Lisätietoa testiasuntojen sisustussuunnittelusta: Hanna Airas, arkkitehtitoimisto Helin & Co, puh 0207 577 800
Lisätietoa RED Living Lab: SRV Rakennus Oy, REDI henkilökunta, puh 0201 455 200

Pienien tilojen
loistava tilanjatkaja.

Miten Majakka-asuntojen
sisustus on valittu?
– Asunnoissa on kolmea erilaista kokonaisuutta, joista REDI Living Labissa
on esillä puhdaslinjainen Black & White
valkomattalakatuilla saarnilattioilla sekä
pehmeän maanläheisten sävyjen Continental. Kolmannessa sisustustyylissä,

Scandinaviassa, valkoinen ja vaalean
harmaa yhdistyvät tammeen.
– Suunnittelusta vastaa sisustusarkkitehti Hanna Airas arkkitehtitoimisto
Helin & Co Arkkitehdeilta. Hän on myös
valinnut käytettävät kalusteet, kuten
Liune-liukuovet.

M

issään muualla Suomessa
ei tule kotitalon alle metroa
ja kauppakeskusta sekä
asukkaille kuntoilutilaa, pesulaa ja
klubitilaa 33. kerrokseen. Puhumattakaan, että pääsisi nauttimaan maisemista jopa 133 metrin
korkeudesta omasta kahvipöydästään.
Majakan asuntoihin pääsee
tutustumaan ennakkoon Kalasatamaan rakennettuun REDI

Living Labiin. Testiasunnoissa
näkee kaksi erilaista pohjaratkaisua ja sisustustyyliä. Niitä
esittelee REDI:n henkilökunta.
Liune-liukuovet ovat pohjaratkaisussa, joissa ovi liukuu turvallisesti seinän sisään ja vapauttaa
lisätilan asukkaan käyttöön.

Lue lisää:
www.redi.fi ja www.liune.fi

”Fiksu ratkaisu, kehuu moni, kun huomaa, että ovi liukuu seinän sisään. Kaikki ymmärtävät
hyödyt heti – seinäpinta jää vapaaksi vaikka taidetta tai taulutelevisiota varten.”

Mitä kommentteja saatte
kävijöiltä Liune-ovista?
– Fiksu ratkaisu, kehuu moni, kun
huomaa, että ovi liukuu seinän sisään.
Kaikki ymmärtävät hyödyt heti – seinäpinta jää vapaaksi vaikka taidetta tai
taulutelevisiota varten. Jos asennus
tehdään valmiiksi, johdot saa kulkemaan
seinärakenteen sisällä, näkymättömissä.
– Kävijät huomaavat myös, että
liukuovi käyttää lattiapintaa todella
taloudellisesti. Jokainen Majakkaasunnon neliö on asukkaan nautittavissa. Samoin se mahdollistaa erilaiset
tilanjaot, kun tarvitaan rauhaa työhön
tai lepoon, tai yksityisyyttä vaikka
vieraalle.

Maksimoi lattia- ja
seinäpinta-alan
tehokkaasti muuhun
käyttöön.

Miten Liune-ovet tukevat
kävijöiden mielestä asuntojen
kokonaisuutta?
– Kommentit ovat ihastuneita. Liunen
moderni pohjoismainen tyyli ja pelkistetty muotoilu täydentävät luontevasti
rakennusta, jossa sovelletaan uusinta
asuntorakentamisen osaamista. Ovi on
harvoin kiinnostava yksityiskohta, mutta
Liunesta tulee sellainen. Ja onhan se
hienoa, että tällainen tuote on kehitetty
nimenomaan Suomessa.
Suomen korkein asuintalo
Majakkavalmistuu arviolta vuonna
2018 ja REDI:n kokonaisuus suunnitelmien mukaan vuoteen 2023
mennessä.
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Aulis Lundell Oy • www.liune.fi
Puh 020 7341 400 • etunimi.sukunimi@aulislundell.fi • liune@aulislundell.fi

Liune on korkealaatuinen kotimainen väliovi, joka korvaa
kääntyvän oven tai pintaliukuoven ja tuo lisätilaa asiakkaan
kotiin 1-3 m2/ovi. Liune soveltuu kodin kaikkiin välioviin ja
Liunen ovimalleihin on valittavissa useita eri vaihtoehtoja vakiovetimen lisäksi. Sinä teet valinnan!

Vetimet
ja lukot

Täydennä Liune-liukuovi upealla vetimellä.
UUTUUS!
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150 mm
144 mm
250 mm
304 mm
400 mm
500 mm
60 mm

upotettu
kromi
lankavedin kromi
lankavedin, kromi
lankavedin, rosteri
haapa
pyöreä, hopea

LEO
LYRA
LUNA
LEXY
LUCY
LUCKY

46 mm
60 mm
50 mm
60 mm
60 mm
65 mm

pyöreä, hopea, kulta
pyöreä, rosteri
neliö, rosteri
kaksipuoleinen musta, rosteri
pyöreä, hopea, rosteri
pyöreä, rosteri

Liune lukot
Kun kaipaat lisää yksityisyyttä
Liuneen on mahdollista saada
myös lukko. Malleja löytyy
useita.
Katso mallivaihtoehdot
www.liune.fi/lisävarusteet

