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Mover on kompakti liukujärjestelmä, joka maksimoi kaapin 
käytettävissä olevan tilan.
Mekanismin avulla ovi avautuu/sulkeutuu pystysuoraan ja 
voidaan pysäyttää halutulle korkeudelle.
Mover sopii erityisesti pieniin ahtaisiin tiloihin perinteisen oven 
tilalle esimerkiksi kylpyhuoneisiin ja pieniin keittiöihin.
Moveria voidaan käyttää mm. olohuoneissa mediakaappina, 
kirjahyllyissä, toimistokalusteissa tai keittiöissä vaikkapa
aamiaskaappina.  
Missä tahansa, kun haluat elegantisti jotain "piilottaa".                                                                                                                      

Mover järjestelmään on saatavana myös 
mekanismi, jonka avulla liukuovi voidaan avata alaspäin.
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Teknistä tietoa

Pystysuoraan avautuva liukuovijärjestelmä.

Oven mitat
 - leveys: 900, 1200, 1800 ja 2400mm.
 - korkeus: 4480 ja 600mm.   

Levyn paksuus
 - 18 ja 19/20 mm

Säädöt
 - korkeussäätö +/- 3 mm
                                                                                                

Teknistä tietoa
                                                                                                

Järjestelmän komponentit
Vaakakiskot.

Vaakakiskon kiinnityskappaleet.

Pystykiskojen kiinnitysosat.

Ovistoppari.

Oven kiinnityskoukut

Pystykiskot.

Keskiliuku.



Kaapin leveys 900 - 1200 mm, korkeus 480 - 600 mm.

Kaapin leveys 1800 - 2400 mm, korkeus 480 - 600 mm.



Sivujen poraukset.

Sivujen liukuprofiilien poraukset
18 mm:n levylle.

Sivujen liukuprofiilien poraukset 
19/20 mm:n levylle.
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19/20 mm:n levyn porauskaavio

18 mm:n levyn porauskaavio
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Asenna kannattimet rungon sivuihin.
Kiinnitä pystykiskot.
Kiinnitä keskikisko (tarvitaan 1800 ja 2400 mm:n leveyksissä).
Kiinnitä vaakakisko.

Nosta sisempi kisko ja kiinnitä kannattimet kiskoon.
Kiinnitä oven kiinnikkeet kiskon päähän.



Kiinnitä neljä koukkua oven sisäpuolelle.

Aseta ovi pystyprofiiliin huomioiden koukkujen 
paikat ja laske ovea alaspäin kunnes se on tiukasti 
koukkujen varassa. 

Kun ovi on oikeassa asennossa/kohdassa, voidaan 
se kiinnittää kannattimiin.



Kiinnitä ovistopparit oven sisäpuolelle.

1800 ja 2400 mm leveyisissä versioissa kiinnitä keskikannake, ilman stopparia keskikiskoon jolloin leveämpi-
en ovien kohdistaminen on helpompaa.



Oven säätö
kun ovi suljettuna asennossa  pyrkii nousemaan.

Oven säätö 
kun ovi avattuna pyrkii nousemaan.



Oven pystysuora kohdistus
Jos oven ja kaapin reunat eivät ole tasan, ero on oikean ja vasemman tukiosan välillä.
Tämä voidaan korjata säätämällä oven kannakkeita, säätövara +/- 2 mm.
  

Oven korkeussäätö
Poista stopparit kannattimistaan voidaksesi säätää oven korkeutta 4 mm:n kuusiokoavaimella.
  



SPF = levyn paksuus

Oven paino

Oven korkeus Tuotenumero Levyn paksuus
(mm)

Oven leveys
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