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AISTIESTEETÖNTÄ TILAA PYÖRRE-TALO

PROMODI

Liune on kodin kaikkiin tiloihin 
sopiva väliovi, joka on vakuutta-

nut markkinat sekä teknisillä
ominaisuuksillaan että upealla 

tyylillä. 

Liune on myös ympäristöystäväl-
linen valinta. Täysin kotimaisen 
välioven logistiikasta aiheutuva

hiilijalanjälki on pieni, ja sen han-
kinta tukee suomalaista elinkei-

noa.

Liune antaa esteettömyyden 
lisäksi estetiikkaa ja sielulle hu-

najaa eli taidetta.

Liunen showroomeissa pääsee 
paikan päällä tutustumaan mate-

riaaleihin ja sävyihin. 

Aulis Lundell Oy:n rakennuttama Pyörre on te-
räsrunkoinen yksikerroksinen erillispientalo. 

s. 4-7

Aulis Lundell Oy:n moduulirakenteinen omako-
titalo ProModi koostuu kuudesta liikuteltavasta 
teräsrakenteisesta moduulista. 

s. 10-13

LIUNE TILARATKAISUT TURKU

Liune tilaratkaisut on etenkin arkkitehdeille ja 
sisustussuunnittelijoille tarkoitettu konsepti

s. 8-9

LIUNE TILARATKAISUT TAMPERE

Uusi sisustuskonsepti nostaa ratkaisut uudelle 
tasolle. 

s. 14-15
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PYÖRRE-TALO

www.pyörre-talo.fi

Aulis Lundell Oy:n rakennuttama 
Pyörre on teräsrunkoinen yksikerrok-
sinen erillispientalo, jossa lämmitet-

tyä huonealaa on 160 m2. 

Talo on suunniteltu pariskunnalle, 
joka haluaa elää inspiroivassa, toi-

mivassa ja persoonallisessa kodissa, 
jossa kiertotalous toteutuu uudella 
tavalla. Rakennuksen syntyä ohjasi 

vähähiilinen rakentaminen, eli mate-
riaalivalinnoissa ja tuotevertailuissa 

on pyritty selvittämään kierrätettyjen 
raaka-aineiden osuudet tai on käy-

tetty kierrätettyjä raaka-aineita. 

Liikkuminen sisällä ja ulkona on 
helppoa seinän sisään liukuvien Liu-
ne-ovien ja tasaisten pintojen vuok-
si. Pyörre-talo on sisältä samaan ai-
kaan avara, tyylikäs ja ylenpalttinen. 
Taide on kaikkialla läsnä; kuvataitelija 

Johanna Oraksen kädenjälki näkyy 
niin tapeteissa, tauluissa, lattiassa, 

ovissa, ja pienesineissä.

Pyörre-talo oli Asuntomessujen 
2021 ykköskohde ja se palkittiin 

muun muassa Paras talo ja Paras 
sisustus palkinnoilla. 

Tapetti by Johanna Oras, Kallary®
Ovi: Liune D1, Toivo. Vedin Lara kulta

Liunen pintakarmit

Ovi: Aika D9 lasi pariovi 
kultaisilla LUX vetimillä
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http://www.pyörre-talo.fi


Keittiön ja olohuoneen tilaa avartaa Johanna Oraksen taidetapetti ”Viimeinen ehtoollinen” 
tummansinisen kaapistorivin ympäröimänä.

Näin dramaattisessa aiheessa ihmishahmojen korvaamista kasveina voi
pitää ympäristötaiteen kommenttina”, Matti Kuittinen pohtii.

Galleriakäytävän lattiataideteos 
 ”Elämän kultainen virta” By Johanna Oras 

johtaa Liunen onnellisuuden polulle.

WC:ssäkin voi olla kattokruunu! Upea taso 
on käsintehty sekoitus epoksia ja tammea. 

Pyörre-talo sai Asuntomessuilla 2021 Sauna from Finland -saunapalkinnon! 
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LIUNE TILARATKAISUT - 
TURKU

MAARIANKATU 5, TURKU

Liune tilaratkaisut on etenkin arkki-
tehdeille ja sisustussuunnittelijoille 
tarkoitettu konsepti, joka helpottaa 
itse suunnittelua ja ratkaisee tilaon-

gelmia. Liune & Kallary.

www.liune.fi/tilaratkaisut

Turun Showroomissa pääset tutustumaan materiaaleihin ja sävyihin.

www.liune.fi/tilaratkaisut
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http://www.liune.fi/tilaratkaisut
http://www.liune.fi/tilaratkaisut


LUNDELL X MOD - 
PROMODI 

Aulis Lundell Oy:n moduulirakentei-
nen omakotitalo ProModi koostuu 

kuudesta liikuteltavasta teräsraken-
teisesta moduulista. 

Talo suunniteltiin vuokralaisille, jotka 
arvostavat taidetta ja viihtyvät es-

teettömässä ja viihtyisässä kodissa. 
Julkisivumateriaalina on luonnon-
kaunis puu. Talon huoneistoala on 
105,5 m². Väliovina ProModissa 

ovat tilaa tuovat Liune-ovet, jotka 
liukuvat teräsrunkoisten väliseinien 

sisään.

Liune automaatio painikkeella ovi avautuu
 seinässä olevasta painonapista. 

”Ehjäksi särkynyt” Taidetapetti ja
 maalaus by Johanna Oras

www.aulislundell.fi/modi
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http://www.aulislundell.fi/modi


 ProModin rakenteisiin asennettiin Liunen tilanjako-ovet

Makuuhuone 1: Sisustus by Lotta Sirén.
Ovi: Liune D20 ”Save your tears for another day”

Työhuone: Sisustus by Nina Kellokoski
Ovi: Liune D20 ”Pisara” Makuuhuone 2: Sisustus by Johanna Oras. Ovi: Liune D20 ”Sampo” Vedin Lara musta
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LIUNE TILARATKAISUT - 
TAMPERE

Tule tutustumaan ja valitsemaan kohteeseen sopivat ovet ja sisustusmateriaalit.

ALEKSANTERINKATU, 28

Uusi sisustuskonsepti nostaa rat-
kaisut uudelle tasolle. Liune antaa 

mahdollisuuden ja Kallary viimeiste-
lee kokonaisuuden. Liune & Kallary.

www.liune.fi/tilaratkaisut
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http://www.liune.fi/tilaratkaisut


www.liune.fi

LIUNE ON TÄYDELLINEN VÄLIOVI
Sisustussuunnittelu saa parhaat mahdollisuudet, kun vä-
liseinärunko on valmistettu kevytrakenteisesta Liune-ele-

mentistä, ja seinän sisään liukuvasta Liunesta. 

Liune tuo tilaa Asuntomessujen 2021 Parhaaksi 
taloksi palkittuun Pyörre-taloon. 

http://www.liune.fi

