
Enemmän kuin väliovi
POCKET DOOR -liukuovijärjestelmä



Seinän sisälle liukuvat väli ovet 
ovat jo itsessään säväyttävä, 
koko rakennukselle raikkaan ja 
modernin ilmeen antava sisustus
elementti. Liuku ovi järjestelmä on 
edistyksellinen ratkaisu myös 
toiminnallisesti, sillä se tarjoaa 
runsaasti uusia vaihto ehtoja 
tilojen suunnitteluun.



Lisää vapautta sisustamiseen – ominaisuuksista tinkimättä 
Perinteiset saranoidut väliovet tai pinta-asenteiset liukuovet ohjailevat 
tilan sisustusta. Niitä käytettäessä huonekalut ja muut sisustus-
elementit on sijoiteltava tavalla, joka ei häiritse ovilevyn toimintaa. 

Seinän sisään liukuva väliovi vapauttaa kaikki kodin lattia- ja 
seinäpinnat sisustus- ja asumiskäyttöön. Eclisse-liukuovi on 
lisäksi kynnyksetön, joten tilasta toiseen siirtyminen on täysin 
esteetöntä.

Seinänsisäinen liukuoviratkaisu on omiaan luomaan tiloihin tarpeen 
mukaan joko avaruutta ja yhtenäisyyden tuntua kuin tehokasta 
tilanjakoakin. Avattuna ovilevy on piilossa seinän sisällä, jolloin 
huoneet yhdistyvät saumattomasti avoimeksi ja yhtenäiseksi 
tilaksi. Vastaavasti liu’uttamalla ovi kiinni pystytään tila jakamaan 
yksityisiksi huoneiksi – kätevä tapa esimerkiksi lasten makuuhuo-
neen ja leikkitilan erottamiseen toisistaan!

Lisää Eclisse-

käyttö vinkkejä 

sivustoltamme!

eclisse.fi
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Eclisse Pocket Door liukuovet – 
avaa uusia ovia sisustamiseen

Seinän sisään liukuvat Eclisse Pocket Door -ovet mahdollistavat 
sisustusratkaisuja, joihin muut väliovimallit eivät pysty. Ratkaisu 
jättää seinäpinnat vapaiksi eikä vaadi saranaovelle tyypillistä 
kääntymätilaa lattia-alasta. Ovien kääntymissuuntia ei tarvitse 
huomioida, vaan huonekalut ja sisustuselementit ovat vapaasti 
sijoiteltavissa.

Eclissen liukuoviratkaisut on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä 
arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa. Siksi Eclisse 
Pocket Door -ratkaisut ovatkin vastaus kaikkien projektin 

Eclisse Pocket Door liukuovet tarjoavat:

Näyttävyyttä
Moderni liukuoviratkaisu säväyttää sekä toimin-
nallisuudellaan että tyylikkyydellään. Ovilehdet, 
tiivistysratkaisut, karmit ja vetimet varmistavat, että 
lopputuloksena on kaunis, viimeistelty ja edistyksel-
lisen liukuoviratkaisun sisältävä seinä. Ovilevyt ovat 
saatavina sileinä tai kuvioituina sekä millä tahansa 
Symphony- tai RAL-värikartan sävyllä maalattuina. 
Lisäksi tarjolla on lasiovivaihtoehtoja.

Miellyttävän käyttökokemuksen
Liukuoviratkaisun ovilevyn paksuus (34 tai 40 mm) 
ja paino (20–50 kg) on optimoitu juuri käyttötarkoi-
tukseen soveltuvaksi. Oven alareunaan sijoitetun 
alumiiniprofiilin ansiosta massiivirakenteisen oven 
avaaminen ja sulkeminen on helppoa – ovilevy liu-
kuu kauniisti ja äänettömästi seinärakenteen sisään 
ja sieltä ulos.

Luotettavaa ja kestävää toimivuutta
Eclisse-liukuovet kestävät niin iskuja, aikaa kuin 
käyttöäkin. Pocket Door -kehyksellä varuste-
tun seinä rakenteen kestävyys on varmistettu 
standardin EN 1629:2000 mukaisesti. Eclissen 
liukuovipyörästöt puolestaan ovat läpäisseet 
100 000 käyttö kerran kulutustestin (standardin EN 
1527:2000 mukaisesti). Kehyksellä ja heloilla on  
12 vuoden takuu.

Täydellisen huollettavuuden
Liukukisko on tarvittaessa irrotettavissa, joten sen 
huoltaminen on helppoa. Koska seinän sisällä 
olevat osat ovat huollettavissa, pystytään liuku-
oviratkaisun toimintavarmuus säilyttämään vielä 
vuosikymmentenkin kuluttua.

osapuolten tarpeisiin. Seinänsisäiset modernit väliovet ovat jo 
itsessään näyttävä sisustuselementti, joka tarjoaa lähes rajatto-
mat vapaudet tilojen suunnittelemiseen, helpon asennettavuu-
den sekä sujuvan ja luotettavan käytettävyyden.

Edistyksellisten tuotesovellusten lisäksi vapautta väliovisuun-
nitteluun tarjoaa Eclisse Pocket Door -kehysten rakenteellinen 
joustavuus – kehykset ovat saatavissa jopa 2 500 mm korkeille 
oviaukoille.
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Karmit  
(peitelistat eivät sisälly 
toimitukseen)

Pocket Door -kehys

Ovilehti

Oven vetimet

Eclisse on 
kokonaisuus

Pocket Door -kehys
Pocket Door -kehys toimitetaan pakettina, joka on helppo 
kasata työmaalla lähellä tulevaa oviaukkoa. Paketti sisältää 
selkeät asennusohjeet. 
Pakkauksen koko 14 x 230 x 11 cm.

Karmipaketti
Karmipaketti sisältää valkoiset karmit ja harmaat nukkaharja-
tiivisteet. 

Vetimet
Tyylikkäät uppovetimet viimeistelevät oven ulkonäön. WC-ovet 
toimitetaan WC-lukituksella varustettuina.

Ovilehti
Voit valita haluamasi ovilehden mallistostamme. Ovet toimite-
taan yksittäispakattuina. Ovilehti on 34 tai 40 mm paksu, muut 
mitat määräytyvät valitsemasi Pocket Door -kehyksen mukaan. 
Oven mukana toimitetaan selkeät asennusohjeet.

Pocket Door pakkaus

Eclisseliukuovijärjestelmä 
sisältää:
nn Pocket Door -kehyksen
nn Ovilehden
nn Karmipaketin
nn Vetimet

✚ Valitsemasi lisävarusteet

Hankkiessasi Eclisse Pocket Doorin saat 
täydellisen, kaikki tarvittavat osat sisältävän 
liukuovijärjestelmän.
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Pocket Door kehykset

C
BA 516

H1

C
A B 516

L25 25 66

92

92

13

H H1

50

C
AB B 55

66

92

L40 40 13

C
A B 55 B

H1

92

H H1

50

SINGLE (kehys yhdelle ovelle) DOUBLE (kehys pariliukuovelle) HUOM.
Max. vapaa- 

aukko
Kehyksen kokonaismitat Valmis 

seinä-
paksuus

Max. vapaa- 
aukko

Kokonaismitat Valmis 
seinä-

paksuus

Oven ollessa avattuna 
ovilevy jää normaalisti 60 
mm näkyviin (tarvittaessa 
säädettävissä kokonaan 
seinän sisälle). Taulukon 
max. vapaa-aukko -kohdan 
mitoituksissa ovi on 
kokonaan seinän sisällä. 
Kehys on suunniteltu 
käytettäväksi 66 mm 
väliseinärangan kanssa. 
Oven paksuus 34 mm.

L x H C x H1 A B L x H C x H1 A B

SINGLE 600 600 x 2030 1288 x 2115 650 617 92 DOUBLE 1200 1220 x 2030 2544 x 2115 1300 617 92

SINGLE 700 700 x 2030 1488 x 2115 750 717 92 DOUBLE 1400 1420 x 2030 2944 x 2115 1500 717 92

SINGLE 800 800 x 2030 1688 x 2115 850 817 92 DOUBLE 1600 1620 x 2030 3344 x 2115 1700 817 92

SINGLE 900 900 x 2030 1888 x 2115 950 917 92 DOUBLE 1800 1820 x 2030 3744 x 2115 1900 917 92

SINGLE 1000 1000 x 2030 2088 x 2115 1050 1017 92 DOUBLE 2000 2020 x 2030 4144 x 2115 2100 1017 92

SINGLE 1100 1100 x 2030 2288 x 2115 1150 1117 92 DOUBLE 2200 2220 x 2030 4544 x 2115 2300 1117 92

SINGLE 1200 1200 x 2030 2488 x 2115 1250 1217 92 DOUBLE 2400 2420 x 2030 4944 x 2115 2500 1217 92

Erikoismitat: oviaukon max.korkeus 2300 mm. Mitat ovat millimetrejä [mm]

Eclisse DOUBLEEclisse SINGLE

Täydellinen ratkaisu kahden huoneen yhdistämiseen yhdeksi 
suureksi tilaksi. Joustavaa ja tarpeenmukaista tilanhallintaa - 
intiimiä rauhallisuutta tai avoimuutta.

Yksinkertainen, käytännöllinen ja luotettava kehys, joka tarjoaa 
rajattomat mahdollisuudet tilamuutoksiin. Tyylikäs ja huomaa-
maton vaihtoehto välioveksi.

Eclissekokonaisuuden rakentamisen ensimmäinen askel on 
kehysratkaisun ja oviaukon valitseminen.

nn Pocket Door -kehys   n Ovilehdet   n Karmit & vetimet   n Lisävarusteet
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Ratkaisut kaikkiin kohteisiin

Tutustu tuotesovelluksiin osoitteessa muotolevy.fi/eclisse
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Osaksi väliseinärunkoa rakennettavat Eclisse Pocket Door liukuoviratkaisut avaavat uusia 
mahdollisuuksia sisustamiseen. Modernit ja näyttävät liukuovet säästävät tilaa, lisäävät 
suunnittelunvapautta sekä edistävät esteettömyyttä kaikenkokoisissa tiloissa.

Valikoimasta löytyvät ratkaisut muun muassa tyylikkäiden listattomien oviaukkojen, 
pariliukuovien ja teleskooppiovien toteuttamiseen.

nn Pocket Door -kehys   n Ovilehdet   n Karmit & vetimet   n Lisävarusteet
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Ovilehdet
nn Pocket Door -kehys   n Ovilehdet   n Karmit & vetimet   n Lisävarusteet

1S

4V

3R

Tyyppi:   uritettu ovi
Värit:  valkoinen, maalatut  
   (Symphony- ja RAL-värikartat) 
Viilut:   –
Rakenne:  massiivirakenteinen
Paino:  23 kg (900 mm leveä)

Tyyppi:   uritettu ovi
Värit:  valkoinen, maalatut  
   (Symphony- ja RAL-värikartat) 
Viilut:   –
Rakenne:  massiivirakenteinen
Paino:  23 kg (900 mm leveä)

Tyyppi:   sileä ovi
Värit:  valkoinen, maalatut (Symphony- ja RAL-värikartat) 
Viilut:   koivu, tammi, pähkinä, pyökki, saarni
Rakenne:  massiivirakenteinen
Paino:  23 kg (900 mm leveä)
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nn Pocket Door -kehys   n Ovilehdet   n Karmit & vetimet   n Lisävarusteet

1P

Tyyppi:   peiliovi
Värit:  valkoinen
Viilut:   –
Rakenne:  massiivirakenteinen
Paino:  27 kg (900 mm leveä)
Leveys:  max. 1000 mm

Ovilehtien värit ja sävyt ovat valittavissa kattavista 
Symphony ja RAL classic värikartoista.

1L

Tyyppi:  täyslasiovi
Lasityyppi: karkaistu 8 mm
Sävyt: kirkas, satiini, satiini snow white  
  (rautaoksidivapaa)
Paino: 42 kg (900 mm leveä)

Tyyppi:   kehyslasiovi
Värit:  valkoinen
Viilut:  –
Lasi:   satiini
Rakenne:  massiivirakenteinen
Paino:  29 kg (900 mm leveä)
Leveys:  max. 1000 mm
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SÄVYT

Kiiltävä kromi OSC2

Mattakromi OSC1

SÄVYT

Kiiltävä kromi OSO1

mattakromi OSS

 OSC2 OSC1

 OSO1 OSS

Pyöreät uppovetimet ovat yksinkertaisen tyylikkäät ja huo-
maamattomat. Valittavissa on joko kiiltävä- tai mattakrominen 
vaihtoehto.

Ovissa on lisäksi sormivedin oven päädyssä. Sormivedin on 
tarpeellinen silloin, kun ovi on säädetty liukumaan kokonaan 
seinän sisälle.

WC-lukitus
Kun Pocket Door -liukuovi on tulossa WC:n oveksi, tarjoamme 
oveen WC-lukituksen.

Vetimet ovat saatavissa kiiltävä- ja mattakromisena.

Karmit

Vetimet

Eclisse-liukuovijärjestelmä sisältää tuotteelle suunnitellun, ovi-
aukon tyylikkyyden viimeistelevän karmipaketin.

Karmipaketti sisältää valkoiset karmit ja harmaat nukkaharja-
tiivisteet, jotka parantavat oven äänieristystä. Karmipaketti ei 
sisällä peitelistoja.

nn Pocket Door -kehys   n Ovilehdet   n Karmit & vetimet   n Lisävarusteet
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SOFT CLOSE

SYNCRO

Lisävarusteet
Eclisselisävarusteet täydentävät laadukkaan ja toimivan kokonaisuuden. 

Ovea suljettaessa pysäytin ottaa oven vastaan ja vie sen kiinni- 
asentoon hitaasti ja pehmeästi. 

Soft Close on erittäin käytännöllinen ja oven käyttöturvallisuut-
ta lisäävä moderni lisävaruste, joka on saatavilla seuraaviin 
sovelluksiin: 

nn SINGLE 
nn DOUBLE 
nn LUCE single 
nn LUCE double 
nn TELESCOPIC single 
nn TELESCOPIC double 
nn SYNTESIS LINE
nn SYNTESIS LINE DOUBLE

Mahdollistaa pariovien yhtäaikaisen liikkeen vain toista ovilehteä 
liikuttamalla. Syncro sisältää Soft Close -pysäyttimen. 

Ratkaisu soveltuu pariliukuoviin, joiden max. vapaa-aukko 
on 600+600 – 1000+1000 mm. Myös jälkiasentaminen on 
 mahdollista.

Syncro-lisävaruste on saatavilla seuraaviin sovelluksiin: 

nn DOUBLE 
nn LUCE double

sulkee

hitaasti ja pehmeäst
i

sy
ncro toiminto

avattaessa ja suljetta

es
sa

nn Pocket Door -kehys   n Ovilehdet   n Karmit & vetimet   n Lisävarusteet
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Lisävarusteet
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Mikä tekee Eclissen 
kehyksestä parhaan?
Jatkuva yhteistyö arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa on olennainen osa 
Eclisse-liukuovien kehitysprosessia. Tuotekehityksen tuloksena on syntynyt joukko 
ainutlaatuisia ominaisuuksia. Patentoidut ratkaisut varmistavat helpon asennettavuuden ja 
miellyttävän käytettävyyden.

Alaohjain
Alaohjain keskittää oven ilman säätämistä. Sen asentaminen on 
nopeaa ja helppoa, eikä edellytä lattian rei’ittämistä.

Irrotettava liukukisko
Patentoitu liukukisko on tarvittaessa irrotettavissa väliseinää 
purkamatta.

Huoltovapaa liukukisko ja pyörästöt
Pyörästön kuulalaakeroidut pyörät sekä alumiinikisko takaavat 
luotettavan ja äänettömän toiminnan.

Poikkipalkit
Poikkipalkkien muotoilu lisää rakenteen kestävyyttä ja vähentää 
taipuisuutta.

Kaksi säädettävää pysäytintä
Esiasennettu takapysäytin ohjaa oven jäämään 60 mm näkyviin 
oven ollessa auki. Takapysäytintä voi säätää portaattomasti ja 
oven saa tarvittaessa kokonaan seinän sisälle. Etupysäytin on 
suunniteltu pitämään ovi kiinni kevyellä lukituksella.

Pystypalkit
Jykevät pystypalkit tekevät kehyksestä vankan ja takaavat 
seinärakenteen kestävyyden ja suoruuden.

1

2

3

4

5

6

1

2

5

6

3

4
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Vaivaton asennus

Liukuovi väliseinän sisään – 
yksinkertaista ja helppoa
Eclisse Pocket Door -liukuovikehyksen asentaminen on help-
poa, kun kehyksen tarvitsema tila on huomioitu seinärunkoa 
rakennettaessa. Myös valmiin väliseinän runko on tarvittaessa 
muutettavissa ja Pocket Door -kehys mahdutettavissa raken-
teeseen. 

Pocket Door -kehystä voidaan käyttää niin teräksisessä kuin 
puisessakin väliseinärungossa.

Eclissen dynaamisen tuotekehitys- ja -testaustyön ansiosta 
liukuovikehysten asentamisen on todella helppoa ja sujuvaa – 
asentaminen vie ainoastaan muutaman minuutin. Poikkipalkit 
kiinnitetään pystypalkkeihin, pystypalkit ruuvataan kiinni ylä-
palkkeihin, ja sen jälkeen kehikko onkin jo valmis kiinnitettäväksi 
väliseinärunkoon.

Kuvitetut asennusohjeet 
ohjaavat läpi liukuovikehyksen 
asennusprosessin. 

nn Seinä levytetään tavallisilla kipsilevyillä
nn Oikeanpituiset kipsilevyruuvit toimitetaan  
pakkauksen mukana
nn Automaattisesti keskittävä ohjain takaa oven 
sujuvan liukumisen
nn Kasaus- ja asennusohjeet toimitetaan  
pakkauksen mukana

Työjärjestys
1. Kehyksen kasaus
2. Kehyksen asennus
3. Seinän levytys ja viimeistely
4. Oven asennus
5. Karmien ja listojen asennus

Eclisse liukuovien asentaminen on suunniteltu vaivattomaksi – 
kehys asettuu helposti paikalleen ilman aiempaa kokemustakin.



Muotolevy 
Rakennustuotteet Oy
Tervasuontie 3, PL 30, 
03101 Nummela
Puh. 010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
muotolevy.fi/eclisse

Luotettavuus ja kestävyys tekevät Eclissen 
tuotteista Euroopan johtavia seinänsisäisiä 
liukuoviratkaisuja. Arkkitehtien, asentajien 
ja loppukäyttäjien kanssa tehtävän jatkuvan 
kehitystyön hedelmät näkyvät Pocket Door 
tuoteperheen monipuolisessa kehys
valikoimassa, josta löytyy vaihtoehtoja 
jokaiseen oviaukkoon. Eclissen laatutuotteet on 
suunniteltu tarjoamaan rakentamiseen erottuvia 
ja ainutlaatuisia ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja 
toimivat luotettavasti vuodesta toiseen. 
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