SARJA 75

LIUKUKISKOJÄRJESTELMÄT SISÄLIUKUOVILLE

50-100
kg

puu

metalli

lasi

Monipuolinen kiskojärjestelmä
asuntojen ja julkisten tilojen liukuoville

Liukukiskojärjestelmä
säädettävällä laipalla ovessa
antaa viimeistellyn ja tyylikkään
lopputuloksen.

75 Flow-sarjassa kiskon
saa nopeasti piiloon valmiilla
peitelevyllä, joka asentuu
helposti ilman ruuveja.

Liukuovilla säästetään neliöitä, avataan tiloja, lisätään
luonnollista valoa huoneisiin, sekä helpotetaan liiikkumista
tilojen välillä. Liukuovien toiminnallisuuden, ulkonäön ja
kestävyyden määrittää pitkälti mitä liukukiskojärjestelmää
liukuovessa käytetään. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää
valita laadukkaat tuotteet asennettavaan liukuoveen.

”

Hyvän liukuoven
määrittää laadukas
kiskojärjestelmä

Tekniset tiedot

Helaformin sarja 75 on monipuolinen ja laadukas
liukukiskojärjestelmä kaikille sisäliukuoville ja tilanjakajille.
Sarjan sisältä löytyy kattavasti ratkaisuja yhden tai useamman
liukuoven järjestelmille lukuisilla lisätarvikkeilla varustettuna.
Sarjasta löytyy myös kestäviä ulkokäyttöön sopivia tuotteita

Kantavuus (maksimi)

50–100 kg / ovi

jos asiakas haluaa liukuovia esimerkiksi piharakennuksiin.

Oven paksuus

12-60 mm

Kannatinväli (maksimi)

500–1000 mm

Oven leveys (min.)
kun käytetään 1 Soft closea

500 mm

Oven leveys (min.)
kun käytetään 2 Soft closea

750 mm

Yleisimpiä käyttökohteita 75 sarjalle ovat asuinrakennukset,
koulut, päiväkodit, palvelutalot ja muut julkiset tilat.

Yksilöllisiä ratkaisuja

Soft close -ovihidastin

Sekä nailon- että teräspyörästöt, joissa
kestovoidellut ja suojatut kuulalaakerit.

75 Flow tarjoaa paljon vaihtoehtoja asiakkaan tarpeen tai

Helaformilta löytyy edistyksellinen Soft close -ovihidastin

käyttökohteen mukaan. Sarjan sisällä osia vaihtamalla

liukuoville. Se mahdollistaa oven sulkemisen ja avaamisen

saadaan lisättyä toiminnallisuuksia ja käyttömukavuutta

hitaasti ja rauhallisesti ilman että ovi paukahtaa kiinni.

liukuoven käyttöön, sekä viimeisteltyä ulkonäköä. Lähes

Tämä ominaisuus tuo valtavasti käyttömukavuutta ja

kaikki osat asentuvat liukukiskon sisälle, ovat helppoja

turvallisuutta liukuoven käyttöön. Soft Close ovihidastin

asentaa ja ne pystytään lisäämään järjestelmään myös

asennetaan täysin kiskon sisälle ja se voidaan asentaa

jälkeenpäin.

järjestelmään myös jälkeenpäin.

Alumiinikisko, anodisoitu alumiinikisko tai
kuumasinkitty teräskisko. Pulverimaalattu
peitelevy.
Sinkityt teräsosat (min. 8 μm).
Testattu suolasumukammiossa (240 h).

75 FLOW
muuntuu moneksi

Ulkonäkö
Jätä kisko näkyviin
Kun halutaan jättää kiskon näkyviin LHP-säädettävä laippa
sopii hyvin siihen tarkoitukseen. Tyylikäs lopputulos saadaan
aikaiseksi minimoimalla kiskon ja oven välinen rako, jolloin
pyörästöt ja laipat jäävät piiloon. Tämä sopii myös täydellisesti
esim. kattoasennuksissa kun halutaan oven jatkuvan
saumattomasti kiskosta ilman rakoja .

Piilota kisko
Helposti paikalleen napsautettavalla valmiilla alumiinisella
peitelevyllä saadaan kiskojärjestelmä piilotettua, jolloin vain
ovi ja tyylikäs peitelevy jää näkyviin. Peitelevyjä on saatavana
suorana ja kaarevana versiona joka peittää kiskojärjestelmän
myös päältä päin.

Luo oma tyylisi
Kun halutaan toteuttaa liukuovi juuri sisustukseen
sopivaksi esimerkiksi niin, että peitelevy sopii yhteen oven tai
seinän kanssa voidaan käyttää otsalaudan pidikettä.
Tämä mahdollistaa oman peitelevyn (värin tai materiaalin
mukaan) asentamisen kiskojärjestelmään.

Toiminnallisuus
Soft close -ovihidastin sulkee tai avaa oven hitaasti ja
pehmeästi. Tämä ominaisuus tuo turvallisuutta ja rauhallisuutta
liukuoven käyttöön ja pidentää myös käyttöikää kun ovi ei
pääse paiskautumaan kiinni.
Soft stop -ovivaimennin pysäyttää oven kevyesti
vaimentaen ja tarraa pyörästöön kiinni pitäen oven
suljettuna- tai avattuna.

Syncro duo -järjestelmä mahdollistaa kahden oven
liikkumisen yhdellä liukukiskolla niin että ovet avautuvat
yhtäaikaisesti liikuttamalla vain toista ovea.

Asennusesimerkkejä
75 Flow

75 Flow

suoralla
peitelevyllä

kaarevalla
peitelevyllä

LHP-laipalla

5 (2pcs ø 5)

75 Flow

2,9x8 TX10

32

30

28-35

101

2-12 33

45

5 (2pcs ø 5)
45
28-35

32

33

41
28-35

30-41

35-42

42
28-35

34-45

Lasi

108

755

10 (2pcs ø 6)

10 (2pcs ø 6)

75 Junior

Tuote 20603, 20604

Soveltuva max.
oven leveys

Tarvikkeet

Tuotekoodi

Helasarja kiskolla 75 Junior

2000 mm

1000 mm

-

20705

Helasarja kiskolla 755

2000 mm
2400 mm

1000 mm
1200 mm

-

20603
20604

Helasarja 765

ei sisällä kiskoa

-

-

20501

Tarvikesarja 775

ei sisällä kiskoa

-

LHP-laippa

20508

Valmiit helasarjat
Helasarja kiskolla 75 Flow

Peitelevysarja 75 Flow (RAL 9010)
suoralla peitelevyllä

Peitelevysarja 75 Flow SC (RAL 9010)
suoralla peitelevyllä

Peitelevysarja 75 Flow (RAL 9010)
kaarevalla peitelevyllä

h

min. 28

18

18

6-12

Installation height = 6 + h + 12 + 33

h
6-12

18

Installation height = 12 + h + 28 + 45

h

Tuote 20620, 20621, 20622,
20636. 20637, 20638

27

25-50

6

Liukukiskon
pituus

Valmiit helasarjat

25-50

6

Tuote 20705

33.5

29

6-12

6/8/10/12

Installation height = 12 + h + 28 + 45

h

33.5

5-15

6

Installation height = 15 + h + 35 + 33

h

25-40

18

18

17-28

6-12

h

20-40

Installation height = 12 + h + 28 + 41

17-28

6-12

Installation height = 12 + h + 28 + 42

20

6

6

Tuote 20668, 20670, 20672

Tuote 20508
(ei sisällä kiskoa)

Liukukiskon
pituus

Soveltuva max.
oven leveys

Tarvikkeet

Tuotekoodi

2100 mm
2400 mm

1050 mm
1200 mm

Soft close
Soft stop

20709
20708

2100 mm
2400 mm
3000 mm

1050 mm
1200 mm
1500 mm

Peitelevy

20620
20621
20622

2100 mm
2400 mm
3000 mm

1050 mm
1200 mm
1500 mm

Peitelevy
Soft close

20636
20637
20638

2100 mm
2400 mm
3000 mm

1050 mm
1200 mm
1500 mm

Peitelevy

20668
20670
20672

Referenssi

SRV:n rakentamassa Majakka
tornitalon asunnoissa liukuu liukuovet
75 Flow peitelevysarjoilla.

Yritys
Helaform Oy on suomalainen perheyritys, joka on lähes 40 vuoden kokemuksella varmistanut
paikkansa Pohjoismaiden johtavana liuku- ja taitto-ovijärjestelmien valmistajana. Yli 1000 tuotteen
valikoimasta löytyvät ratkaisut modernista arkkitehtuurista teollisiin sovellutuksiin aina 2000 kg asti
ja tuotteet ovat saatavilla suoraan varastosta. Oman tuotannon ja tuotekehityksemme ansiosta
pystymme myös räätälöimään tuotteet asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
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Sienikuja 6, 00760 Helsinki | 09 388 3033 | myynti@helaform.fi | www.helaform.fi

Katso asennusohjeita ja
-videoita materiaalipankistamme:
https://helaform.com/materiaalit/

