SAGA 150 / 300

KORKEALAATUINEN LIUKUKISKOJÄRJESTELMÄ
LAADUKKAILLE SISÄLIUKUOVILLE

150
300
kg

puu

metalli

lasi

SAGA kisko voidaan anodisoida
myös eri väreissä kuten mustana.

Viimeistelty ja kestävä kiskojärjestelmä
laadukkaille sisäliukuoville
SAGA on suunniteltu pääosin kohteisiin, kun halutaan
tyylikästä ja korkealaatuista ratkaisua. Esimerkiksi
jos asiakkaalla on mittatilaustyönä tehty laadukas
massiivipuuovi, SAGA tarjoaa siihen arvoisensa

”

Laatu määritellään
yksityiskohdissa

liukukiskojärjestelmän.

Tekniset tiedot

Sarjan osien muotoilu ja materiaalit ovat huippulaatua ja
suunnittelussa on tavoiteltu äärimmäistä hiljaisuutta ja
keveyttä ovea käytettäessä.

Kantavuus

(maksimi)

Oven paksuus

SAGA 150

SAGA 300

150 kg

300 kg

20 mm

25 mm

suuren kantavuutensa ansiosta sarja sopii myös julkisiin

Kannatinväli (maksimi)

500 mm

500 mm

tiloihin, kuten gallerioihin ja näyttelytiloihin, joissa ovien tai

Oven leveys (minimi) kun
käytetään 1 Soft closea

500 mm

ei soft closea

Oven leveys (minimi) kun
käytetään 2 Soft closea

750 mm

ei soft closea

Sarjan yleisin käyttökohde on asunnot, mutta järjestelmän

tilanjakajien koot saattavat olla isoja.

Laadukkaat
komponentit
Pitkän tuotekehityksen ansiosta SAGA-sarjan

Soft close -ovihidastin
liukuoville. Se mahdollistaa oven sulkemisen ja avaamisen

materiaaleista valmistettuja. Pyörästöjen laakerien muoto

hitaasti ja rauhallisesti ilman että ovi paukahtaa kiinni.

ja 440C tarkkuuslaakerit antavat erinomaisen liukuvuuden

Tämä ominaisuus tuo valtavasti käyttömukavuutta ja

ovelle. Anodisoitu alumiini (25 µm) sekä tarkkuusvalettu

turvallisuutta liukuoven käyttöön. Soft Close ovihidastin

korroosionkestävyyden myös vaativimpiinkin
olosuhteisiin.

Nailon pyörästöt, joissa 440C tarkkuuslaakerit,
sekä teräsrunko AISI 316 L -laatua.

SAGA-sarjassa on edistyksellinen Soft close -ovihidastin

komponentit ovat huippuunsa suunniteltuja ja parhaista

ja peitattu AISI 316 L ruostumaton teräs takaavat

(minimi)

asennetaan täysin kiskon sisälle.

Anodisoitu ( 25 um) alumiinikisko, kannatin ja
pysäytin

AISI 316 L-laatuiset teräsosat

Tuotetiedot

Säädettävä LHP-laippa
SAGA:n minimalistinen ja siisti ulkonäkö ovat pitkän
tuotekehityksen ansiota. Säädettävällä oven päältä upotettavalla
LHP-laipalla 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 .

Soft close -ovihidastin
Soft close -ovihidastin tuo viimeisen silauksen luksusta koko
sarjaan, joka mahdollistaa oven sulkemisen hitaasti ja pehmeästi.
Tämä ominaisuus tuo turvallisuutta ja rauhallisuutta liukuoven
käyttöön ja pidentää myös käyttöikää kun ovi ei pääse
paiskautumaan kiinni. Soft Close sopii myös käytettäväksi
yhdessä Syncro duon kanssa.

Värivaihtoehdot
Asiakkaalla on mahdollisuus värianodisoida liukukiskon ja
kannattimet vastaamaan oven tai ympäristön värimaailmaa.
Varastotuotteina tarjoamme vakio anodisoitua (luonnonväri),
sekä anodisoitua mustaa. Muut värit ovat tilaustuotteita, jotka
hinnoitellaan projektikohtaisesti riippuen tilausmääristä.

Syncro duo -järjestelmä
Syncro duo -järjestelmä mahdollistaa kahden oven liikkumisen
yhdellä liukukiskolla niin että ovet avautuvat yhtäaikaisesti
liikuttamalla vain toista ovea. Tämä järjestelmä asentuu kokonaan
liukukiskon sisään, joten se on huomaamaton, eikä ylimääräisiä
kiinnityksiä tarvita oveen tai kehykseen. Syncroduo-järjestelmää
on tarjolla erillisinä komponentteina, sekä valmiiksi liukukiskon
sisään esiasennettuna.
Syncro duo:sta saatavilla seuraavat tuotepaketit*:
Ovipaino

Oven leveys

Oviaukon leveys

(maksimi)

(maksimi)

Liukukiskon
pituus

Koodi

(maksimi)

Syncro duo, 1 x Soft close -ovihidastin
(esiasennettu)

80 kg

750 mm

1500 mm

3000 mm

10168

Syncro duo, 2 x Soft close -ovihidastin
(esiasennettu)

80 kg

750 mm

1500 mm

3000 mm

10169

Syncro duo (tarvikesarja)

150 kg

1750 mm

3500 mm

ei sis. kiskoa

10165

*Tuotepakettien lisäksi liukuovien asennukseen tarvitaan sopivat kiinnityslaipat sekä alaohjaus. Leveämpien oviaukkojen osalta, ota yhteyttä myyntiimme.
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Asennusesimerkkejä
SAGA 150
SAGA 150
SAGA 150
SAGA 300
SAGA 300

seinäkiinnitys
seinäkiinnitys
LHP-laipalla
kattokiinnitys
LHP-laipalla
seinäkiinnitys
kattokiinnitys

57.5

48

20
33.5

min. 25

25

16

Referenssi

SAGA 150 Syncro duo -järjestelmällä on
toteutettu myös nämä upeat lasiliukuovet
keittiön ja olohuoneen väliin. Vain yhtä ovea
liikuteltaessa molemmat liukuovet
avautuvat samanaikaisesti.

Tietoa yrityksestä
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

LAFORM
HE

10 YEARS
W

ARRANTY

Sienikuja 6, 00760 Helsinki | 09 388 3033 | myynti@helaform.fi | www.helaform.fi

