
 

 

 

 
 

Liukuovikaapistot aina mittatilaustyönä  
Liukuovikaapisto on lyömätön tilansäästäjä niin makuuhuoneisiin, eteisiin kuin 
muihinkin kodin tiloihin. Anna asiantuntevien myyjiemme auttaa sinua kaapin 
suunnittelussa, jotta varmistut parhaasta mahdollisesta lopputuloksesta. Laaja 
varastovalikoimamme takaa sen, että voit toteuttaa persoonallisen kaapiston juuri 
sinun tilaasi ja sisustukseen sopivaksi. 
 
Laadukkaat materiaalit ja edulliset hinnat 
Koska tuotteemme toteutetaan aina tarkkojen mittojen mukaan, niin olemme 
tähän hinnastoon koonneet muutamia mallikaappeja, joiden avulla voit arvioida 
oman projektisi hintaa. Huomioithan, että kyseessä olevat hinnat ovat 
suositushintoja. Kannattaa siis ottaa mitat tilasta, johon kaappi olisi tulossa ja 
pyytää tarjous kaapistosta.  
 

Nopea toimitus ja oma tuotanto 

Mittatilauskaapistojemme toimitusaika on noin 3 viikkoa tilauksesta. Liukuovien 
toimitus onnistuu nopeimmillaan jopa parissa päivässä.  

Liukuovemme valmistetaan Vantaan Tikkurilassa.  

Hinnat 20.1.2023 – voimassa toistaiseksi- pidätämme oikeuden muutoksiin 

 

 

  

Liukuovikaapistojen 
esimerkkihinnasto 



MALLIKAAPISTO 1 (Hinta sis. ALV 24 %) 

 

Mitat: 

Leveys  120 cm 
Korkeus 230 cm 
Syvyys 60 cm 

Rungon  
materiaali: 

Valkoinen melamiinilevy 16 mm 

Hyllyt: 

6 kpl 

Vaatetanko: 

1 kpl 25 mm kromitanko 

Liukuovet: 

2 kpl 
Style profiili 
Pure White -lasitäyte 

  

Vaihtamalla Pure White -
täytteen peiliksi saat 

kokonaisuuden hintaan 

780 €! 

Vain 
870 € 



MALLIKAAPISTO 2 (Hinta sis. ALV 24 %) 
 

 

 

Mitat: 

Leveys  180 cm 
Korkeus 240 cm 
Syvyys 60 cm 

Rungon  
materiaali: 

Valkoinen melamiinilevy 16 mm 

Hyllyt: 

10 kpl 

Vaatetanko: 

2 kpl 25 mm kromitanko 

Liukuovet: 

3 kpl 
Style profiili 
Pure White -lasitäyte 

 

Vain 
1240 € 

Vaihtamalla Pure White -
täytteen peiliksi saat 

kokonaisuuden hintaan 

1110 €! 



LAAJA VARASTOVALIKOIMA 
 
 

Meillä on Suomen laajin varastovalikoima 
erilaisia taustamaalattuja laseja ja peilejä, 
joista varmasti löydät mieleisesi sävyn 
liukuoviisi. Suuri varastovalikoima takaa 
myös nopean toimitusajan liukuoville 
edullisten hintojen lisäksi. 

Kirkkaiden taustamaalattujen lasien 
(Lacobel) lisäksi meidän 
varastovalikoimaamme kuuluvat 
mattapintaiset taustamaalatut lasit, 
tuotenimeltään Matelac. Edullisin 
vaihtoehto liukuoviin on kirkas peili. Peiliä 
löytyy myös erikoiskirkkaana, harmaan ja 
pronssin sävyisenä. 

Voit myös yhdistellä eri sävyjä ovissa. Ovet 
jaetaan tällöin eri osiin vaakalistoilla.  

Kannattaa tulla paikan päälle 
myymäläämme vielä vertailemaan sävyjä, 
sillä sävyt eivät tietokoneella toistu täysin 
samanlaisina kuin luonnossa. 

 

 

 

 

  



PROFIILIVAIHTOEHDOT 

 

Style: 

 
 

Lux: 

 

 

 

 

Agat (käy myös tilanjako-oveksi): 

 

 

 

 

Sahara: 

  

Sävyvaihtoehdot: 

 valkoinen 
 hopea 
 musta 
 samppanja 

Sävyvaihtoehdot: 

 valkoinen 
 hopea 
 musta 
 samppanja 
 raaka 

Sävyvaihtoehdot: 

 valkoinen 
 hopea 
 musta 

Sävyvaihtoehdot: 

 valkoinen 
 hopea 



LISÄTARVIKKEET 
 
 

Hidastimet liukuoviin 
Hidastin asennetaan oven yhdelle sivulle eli ovea kiinni laitettaessa se sulkeutuu hidastimen avulla.  

Hidastimet 54,00 € / kpl 

 

Rullakiskokorit – Roller 
Sävy harmaa 

Saatavissa 40 cm ja 50 cm syvinä sekä matalina ja korkeina malleina vakioleveyksille 40 cm – 60 cm. 

Hinnat alkaen 25 € / kpl (sis. kiskot) 

Kiinnitys sopii suoraan kaapiston hyllynkannakeporauksiin. Tarvittavat ruuvit kuuluvat toimitukseen.  

 

Siivouskomeron lankahylly 
Sävy harmaa 

Leveys 45,8 cm – Korkeus 91,5 cm – Syvyys 13,5 cm 

Hinta 44,50 € / kpl 

Kiinnitys neljällä puuruuvilla komeron runkoon. 

 

  



TERVETULOA SUUNNITTELEMAAN  
UUSI KAAPISTO SINUN MITOILLASI! 

Lasimyynti Tammela 
Kuriirikuja 1, 01300 VANTAA 
0440 633 744 
myynti@lasimyynti.fi 


