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Stirpe on tarjonnut ratkaisuja ko-

tien ja yritysten säilytystarpeisiin 

jo vuodesta 1989. Menestyksemme 

perustana ovat korkea laatu ja oi-

kea-aikaiset toimitukset. Tuotteet 

räätälöidään huolellisesti ja tinki-

mättömästi asiakkaiden toiveiden 

mukaan. Vuosien varrella tuote-

valikoimamme on kasvanut pistee-

seen, jossa voimme sanoa, että jos 

pystyt kuvittelemaan ratkaisun, 

me pystymme sen toimittamaan. 

Olipa sisustustyylisi mikä tahan-

sa, liukuovistamme löytyy sopiva 

vaihtoehto sen tunnelmaan. Säi-

lytysjärjestelmiä toimitamme joko 

moduuleina, koontivalmiina va-

kioryhminä tai mittojen mukaan 

tehtyinä ratkaisuina. Tuotteet sovi-

tetaan aina tilaasi sopivaksi ja toi-

mitetaan erinomaisen asiakaspal-

velun hengessä.

Stirpen kokeneet jälleenmyyjät 

auttavat sinua parhaan mahdolli-

sen ratkaisun löytämisessä ja tai-

dokkaat asentajat hoitavat mielel-

lään loput.

Tervetuloa kotiin, jossa 
kaikelle on paikkansa ja 
kaikki on paikoillaan

  Classic valkoinen / kirkas peili
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Simply valkoinen / kirkas peili ja lumivalkoinen maalattu lasi

LIUKUOVET
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 Slim valkoinen / kirkas peili

L
iukuovet ovat erinomaisia 

tilansäästäjiä, jotka toimivat 

niin vaatekaappien ovina 

kuin tilanjakajinakin. Ne voivat olla 

kapeita, leveitä, matalia, korkeita, 

yläkantoisia tai kiskoilla kulkevia, 

tai jopa muodostaa sulkeutuessaan 

yhtenäisen, tasaisen pinnan.

Yläkantoiset ovet eivät vaadi 

lattiaan asennettavia kiskoja. 

Kaikki liukuovet voidaan varus-

taa soft-close toiminnolla äänettö-

män käytön varmistamiseksi.

Ovikehyksemme on useimmiten 

valmistettu alumiinista, mikä tekee 

niiden rakenteesta ylivoimaisen tu-

kevan ja kestävän. Valittavana on 

kuusi anodisoitua tai pulverimaa-

lattua kehysvaihtoehtoa sekä laa-

ja valikoima ovimateriaaleja, joita 

pystytään lähes rajattomasti yh-

distelemään. Vaihtoehtoisesti kehys 

voidaan valmistaa mdf:stä tai las-

tulevystä, jolloin pintamateriaalina 

käytetään melamiinia tai viilua.

Luonnonmateriaalit

Ovissa voidaan hyödyntää myös 

monenlaisia luonnonmateriaaleja, 

kuten kaislaa, kangasta tai puuviilua, 

joka liimataan MDF-paneelien päälle. 

Viilu on tammea ja se käsitellään eri-

koisöljyillä tai puolihimmeällä lakalla. 

Luonnonmateriaalit ikääntyvät ar-

vokkaasti ja tuovat sisustukseen ri-

pauksen ylellisyyttä.

Maalattu lasi, kuviokalvot, peilit 

Jos pidät lasista, valikoimastamme 

löytyy kolme peilivaihtoehtoa ja viisi 

erilaista maalattua lasia, joko matta-

na tai kiiltävänä toiveittesi mukaan. 

Kaikki lasit ja peilit ovat 4 mm pak-

suja ja laminoituja, ja täyttävät näin 

BS- ja DIN-standardien vaatimukset.

Soft-close
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Supreme hopea / valkoinen sileä melamiini



14 15STIRPE / 2020 STIRPE / 2020

Rhapsody valkoinen  

sileä melamiini / etsattu lasi

SÄILYTYS- 
JÄRJESTELMÄT 
JA VAATEHUONEET
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  Master musta / kirkas peili ja musta maalattu lasi

V
Vaatehuone, jos sellaisel-

le on tilaa, on paitsi ylel-

linen, niin myös äärim-

mäisen kätevä käyttää. Useimmilla 

meistä on käytettävissä enemmän 

vaatteita kuin tilaa, ja kun vaatteita 

on kaiken lisäksi mukava kierrättää 

vuodenajan ja mieltymysten mu-

kaan, kaikkia niitä ei tule pidettyä 

niin usein kuin ehkä haluaisimme 

niitä pitää. Vaatehuoneessa on ti-

laa kaikelle, minkä lisäksi vaattei-

den käyttäminen ja säilyttäminen 

onnistuu siellä tehokkaammin ja 

helpommin. Sillä vaatteethan ovat 

vähän niin kuin auto: suurimman 

osan aikaa ne vain ovat. Parempi 

siis katsoa, että ne ovat hyvin.

Säilytysjärjestelmät voidaan toteut-

taa lukemattomin eri tavoin. Malli ja 

kokoonpano riippuvat käytettävis-

sä olevan tilan muodosta ja koosta. 

Stirpen säilytysjärjestelmä mah-

dollistaa rajattoman määrän erilai-

sia yhdistelmiä. Hyllyt ovat joko 18 

mm tai 28 mm paksua melamiinia, 

maalattua MDF:ää tai tammiviilua. 

Kiskojen, äänettömästi sulkeutuvien 

laatikoiden, korien ja tankojen avul-

la tila saadaan aina mahdollisimman 

tehokkaasti käyttöön. Kokonaisuus 

viimeistellään liuku- tai taiteovilla, 

jotka toimivat myös näyttävänä si-

sustuselementteinä.
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Vakiomoduulit

Moduulijärjestelmämme avulla 

voit koota mieleisesi säilytysjärjes-

telmän yhdistelmällä eri kokoon-

panoja 16 valmiista moduulivaih-

toehdosta. Moduulit ovat vapaasti 

yhdistettävissä ja helppo asentaa 

paikoilleen. Runko on 18 mm me-

lamiinia.

Vakioryhmät

Vakioryhmät ovat 2–4 ovisia ko-

konaisuuksia, joiden korkeus voi 

vaihdella välillä 2000–2600 mm ja 

leveys 1200–3600 mm. Materiaali-

na on käytetty 18 mm melamiinia 

ja pikakiinnikkeiden ansiosta ko-

koaminen on nopeaa ja helppoa. 

Huomaa, että taustalevyt eivät si-

sälly toimitukseen, vaan ne tulee 

tilata erikseen.

Mittatilaustyönä toteutettavat 

säilytysjärjestelmät

Liukuovemme ja säilytysjärjestel-

mämme räätälöidään aina toiveit-

tesi ja käytettävissä olevan tilan 

mukaan. Runko ja hyllyt ovat 18 

mm tai 28 mm paksua melamiinia, 

maalattua MDF:ää tai tammiviilua. 

Melamiinia on varastossa useita 

eri värejä, kun taas MDF voidaan 

maalata täsmälleen asiakkaan toi-

veiden mukaiseksi. Viilujen koh-

dalla yksilöllisyytä luodaan erilai-

silla värillisillä öljyillä tai lakoilla. 

Lisäksi kaikkia materiaaleja voi-

daan yhdistää keskenään. Järjestel-

män toimivuus taataan esimerkiksi 

lisähyllyillä, kiskoilla, laatikoilla tai 

koreilla. Laatikoihin on saatavilla 

erilaisia etusarjoja. Kiskot varuste-

taan hidastinpumpuilla, minkä an-

sioista laatikot sulkeutuvat äänet-

tömästi.

Mitat ovat joustavia ja kokoa-

minen pikakiinnikkeiden ansiosta 

helppoa. Harkitsetpa joko vakio-

moduuleista koottua tai mittati-

laustyönä toteutettavaa järjestel-

mää, niin suunnitteluohjelmamme 

auttaa sinua eteenpäin. Ohjelma 

löytyy osoitteesta www.stirpe.com. 

Tee mittaukset huolellisesti ja tar-

kasti. Huomioi pistorasiat, lattialis-

tat ja muut yksityiskohdat, ja katso, 

että ovelle jää tarpeeksi tilaa avau-

tua. Syötä tiedot suunnittelujärjes-

telmään ja luo ratkaisu, joka sopii 

täydellisesti tarpeisiisi ja käytettä-

vissä olevaan tilaan.

Valaistus

Kaikki säilytysjärjestelmämme voi-

daan valaista energiaa säästävillä 

LED-valoilla. Valot asennetaan 

joko järjestelmän ulko- tai sisäpuo-

lelle. Liukuovia käytettäessä ne 

voidaan piilottaa yläkiskon taakse 

tai asentaa kattolevyn valolippaan. 

Sisäpuolta valaistaessa valot voi-

daan upottaa hyllyihin, integroida 

vaatetankoon tai sijoittaa vaikka 

jokaiseen laatikkoon erikseen. Va-

laistus voidaan liittää huoneen säh-

köjärjestelmään seinäkytkimeen 

kytkemällä, sitä voidaan operoida 

langattomalla kaukosäätimellä, tai 

se voidaan asentaa toimimaan au-

tomaattisesti ovia avattaessa ja sul-

jettaessa. 

Säilytysjärjestelmän 
suunnittelu

Vaatehuone, tammi melamiini 
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Tammi melamiini

TAITEOVET

Grafiitin harmaa melamiini / harmaa maalattu lasi

T
aiteovet valmistetaan kah-

desta, saranoilla yhteenlii-

tetystä puoliskosta, minkä 

vuoksi ne taittuvat avautuessa 

kahtia. Taiteovien ansiosta kaappi 

on koko leveydeltään käytettävissä.

Taiteovet valmistetaan melamiinista, 

lasista tai viilusta, ja ne ovat joko ke-

hyksettömiä tai melamiini- tai alumii-

nikehyksellä varustettuja.
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TASO-OVET

T
aso-ovi järjestelmällä ovi-

pari muodostaa sulkeu-

tuessaan yhtenäisen, tasai-

sen pinnan. Toisin kuin tavalliset 

liukuovet, jotka asennetaan erilli-

sille kiskoille, taso-ovet avautuvat 

ulos ja sivulle, ja sulkeutuvat yh-

deksi pinnaksi. Lopputulos on ele-

gantti ja siisti.

Taso-oven maksimilevys on 1300 

mm, ja ne kantavat jopa 50 kg pai-

noa. Integroidun soft close -toimin-

non ansiosta ovet avautuvat ja sul-

keutuvat helposti ja äänettömästi. 

Taso-ovi-järjestelmä on yhdistettä-

vissä Strictly- ja Rhapsody-liuku-

oviin. 

Valkoinen maalattu mdf
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MATERIAALIT

Vetimet

Laajasta vedinvalikoimastamme 

löydät käyttötarkoitukseesi par-

haiten sopivan mallin, jonka muo-

to, viimeistely ja materiaali tekevät 

siitä paitsi kätevän käyttää, niin 

myös ulkoasultaan tyylikkään.

Rhapsody

D-35

L-160

L-592
Tammi 210 Tammi 110

Slim
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Classic-profiilit

Simply-profiilit

Supreme-profiilit Slim-profiilit

Master-profiilit

Alumiini luonnonväri (hopea)

Alumiini luonnonväri  
(hopea)

Alumiini luonnonväri  
(hopea)

Alumiini 
luonnonväri  
(hopea)

Musta Alumiini luonnonväri  
(hopea)

Pronssi

Pronssi

Valkoinen

Valkoinen

Valkoinen

Musta

Musta

ValkoinenPronssi Pronssi Valkoinen

Valkoinen

Tammi viilu (öljytty, lakattu tai vahattu)

Grafiitti harmaa

Valkoinen puusyy

Tumma pähkinä Chinchilla harmaa

Vaalean harmaa 
matta

Valkotammi

Tammi

Latte

musta puusyy

Musta matta

Exclusive-profiilit

Rhapsody-profiilit (melamiini)

Rhapsody-profiilit (viilu)

Maalattu MDF väreittäin

Alumiini luonnonväri  
(hopea)

Pronssi Valkoinen
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Peilit ja maalatut lasit

Kirkas peili

Maalatut lasit löytyvät kiiltävänä ja matta pintaisina

Maalattu lasi, cappuccino

Valkoinen maalattu lasi

Pronssi peili

Lumivalkoinen maalattu lasi

Opaali lasi Kirkas lasi

Savunharmaa peili

Harmaa maalattu lasi Etsattu lasi

Musta maalattu lasi

Melamiinit 

Valkoinen sileä

Surfline, valkoinen Betoni

Valkoinen puusyy

Grafiitti harmaa

Tammi

Valkotammi

Vaalean harmaa matta Latte

Tumma pähkinä Chinchilla harmaa

Musta puusyy

Musta matta
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Luonnonmateriaalit

Viilu

Tammi viilu (öljytty, lakattu tai vahattu)

Harmaa kaisla

Valkoinen kaisla Vaalean ruskea kaisla

Tumma kangas

Maalattu MDF väreittäin

Esimerkkejä jaetuista ovista

Esimerkkejä laatikostoista
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Esimerkkejä vakioryhmistä Esimerkkejä moduuleista
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Stirpe myöntää liukuovimeka-

nismeilleen kymmenen vuoden 

takuun. Verkkosivuiltamme löy-

dät lisäinspiraatiota ratkaisuusi ja 

lähimmän jälleenmyyjäsi yhteys- 

tiedot.

www.stirpe.com

Kaikki Stirpe-ovet ja -järjestel-

mät on valmistettu kierrätettävistä 

materiaaleista. Jatkuva tuotekehi-

tys on olennainen osa yritystämme 

ja siksi varaamme oikeuden tehdä 

muutoksia palveluihimme, tuottei-

siimme ja niiden teknisiin ominai-

suuksiin.

Huomaa, että painoteknisis-

tä syistä väreissä saattaa esiintyä 

vaihtelua.

Yleistä

OY STIRPE AB
Lapväärtintie 439 
64300 Lapväärtti
Puh. 06 228 3300
Faksi 06 222 1845 

stirpe@stirpe.com
www.stirpe.com


