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LAADUKAS
ALUMIINIRAKENNE

MAHDOLLISTAA KAPEAT
PROFIILIT JA SUURET

LASIPINNAT 

ERINOMAINEN LÄMMÖN-
JA ÄÄNENERISTÄVYYS

TOIMINTAVARMA JA 
KESTÄVÄ RATKAISU POHJOISIIN

SÄÄOLOSUHTEISIIN 
-

VUOSIKYMMENTEN TUTKIMUS-
JA TUOTEKEHITYSTYÖN TULOS

HILJAINEN, HELPPO 
JA KEVYT KÄYTTÄÄ

PALKITTU DESIGN, 
LUKUISAT MUOTO- JA

VÄRIVAIHTOEHDOT

ÄLYKKÄÄT LISÄVARUSTEET:
AUTOMAATTIKÄYTTÖ, 
ÄLYKOTIJÄRJESTELMÄ, 

SMART STOP/CLOSE

MIKSI VALITA
SCHÜCO-LIUKUOVI?



NOSTOLIUKUOVET
Nostoliukuovi on avattava lasiseinä, jossa yksi tai kaksi osaa seinästä liukuu kiinteiden osien päälle.
Vahvat alumiinirakenteet mahdollistavat kapeat profiilit ja suuret lasipinnat, jotka päästävät valon
sisään ja tuovat luonnon osaksi sisustusta. Nostoliukuoven parhaita puolia on, että se mahdollistaa
tilojen yhdistämisen helposti eikä vie tilaa huoneesta kääntyvien ovien tapaan.  

Nostoliukuoven mekanismi toimii siten, että sisäpuolen kahvaa
kääntämällä ovi nousee pyörilleen ja liukuu samettisen pehmeästi
sivulle laadukasta ruostumattomasta teräksestä valmistettua
liukukiskoa pitkin. Oven saa lukkiutumaan paikoilleen laskemalla
sen kahvasta alas omalle painolleen. Nostoliukuovi laskeutuu
paikoilleen erittäin tiiviisti kaksinkertaisia tiivistepintoja vasten.
Isot kahvat tekevät oven käytöstä mukavaa ja mahdollistavat sen,
että yhdellä silmäyksellä voi tarkistaa ovien olevan lukossa.
Perinteisiin vedettäviin liukuoviin verrattuna Schüco-nostoliukuovet
ovat huomattavasti kevyempiä käyttää. 

Suljettuna nostoliukuovi on täydellisen tiivis ja tarjoaa erinomaisen
ääni- ja lämpöeristyksen sekä murtosuojalasien kanssa jopa RC3-
luokan murtosuojan.
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Keskeltä aukeavassa neliosaisessa nostoliukuovessa molemmat reunaelementit ovat kiinteät.

Nostoliukuovesta on olemassa useita eri tyyppejä. Yleisin malli on kaksiosainen nostoliukuovi, jossa
toinen elementti on kiinteä. Ovet on mahdollista toteuttaa myös siten, että molemmat elementit
liukuvat. Lasipintojen lisäämiseksi ovien yläpuolelle tai sivuille voidaan asentaa Schüco-ikkunoita. 
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Ovet on mahdollista toteuttaa myös siten, että ovi liukuu kiinteän lasin ulkopuolelle. Ulkoseiniin
suosittelemme edellä esitettyjä kiinteän lasin sisäpuolelle liukuvia malleja. 

Kevyesti liikkuvien nostoliukuovien lisäksi valikoimastamme löytyvät myös perinteisemmät
liukuovet, joissa ei ole nosto-ominaisuutta. Näitä käytetään usein pienissä kevyissä ovissa, joissa
on kaksinkertainen lasi. 

OVIMALLIT

Liukuovesta voidaan tehdä jopa 3,5 metriä
korkea tai leveä. Kohteeseen soveltuvan
liukuoven maksimikokoon vaikuttavat
esimerkiksi tuulinen sijainti ja elementin
korkeus. Mahdollisimman suurten lasipintojen
toteuttamiseksi liukuovissa käytetään
rakennetta vahvistavaa keskivahviketta.

Kulku tilasta toiseen on esteetöntä erittäin
matalan kynnyksen ansiosta. Kynnys voidaan
toteuttaa halutessa myös täysin lattiaan
upotettuna nollakynnyksenä. Mahdollisten
huoltotoimenpiteiden mahdollistamiseksi
suosittelemme muutaman millin lattiapinnan
yläpuolelle ulottuvaa kynnystä.
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Alla on esitetty tyypillisimmät nostoliukuovimallit ulkoa päin katsottuna. 

Max. 500 kg



ASE 80.HI ASE 80 LC ASE 60 ASS 50 ASS 32 SC

Materiaali Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini Alumiini

Karmin syvyys (mm) 180 180 140 120 50/90

DesignLine ** Kyllä Kyllä Kyllä Ei EI

Lasitus 3K 3K 3K 2K 2K

U-arvo (3000 x 2100
liukuovelle)

0,94 1,0 1,2 1,8 1,8

Nosto-ominaisuus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Käyttö Manuaalinen tai
automaattinen Manuaalinen Manuaalinen tai

automaattinen Manuaalinen Manuaalinen

Äänieristys Paras Paras Hyvä - -

SmartClose Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei

SmartStop Kyllä Kyllä Kyllä Ei Ei

Avainlukitus Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Avauskevennin Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Kahvan vaimennin Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Hyönteissuoja Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Antibakteeriset
kahvat

Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä
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PROFIILIT

Schüco panostaa vahvasti tutkimus- ja tuotekehitystyöhön tuotteiden korkean laadun
varmistamiseksi ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi. Niinpä Schüco on jo
vuosikymmenten ajan tehnyt testejä jatkuvasti kasvaneessa teknologia- ja testikeskuksessaan.
Liukuovien kuten myös muiden tuotteiden suunnittelu perustuu saataviin tutkimustuloksiin. 

Copyright © LasiYkköset Oy
Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

ALUMIINI - KESTÄVÄ JA TÄYSIN KIERRÄTETTÄVÄ

Alla olevassa taulukossa on esitetty liukuovien alumiiniprofiilit.

** DesignLine-mallin kavennettu vain 40 mm leveä keskipuite häivyttää puitteen entistä paremmin näkyvistä tarjoten lähes
rajoittamattoman näkymän ulos.

JATKUVA TUOTEKEHITYS JA TESTAUS TAKAAVAT KORKEAN LAADUN

Laadukas alumiiniprofiili säilyttää toimintakykynsä vuosikymmeniä ja sen elinkaaren aikainen
huoltotarve on vähäinen. Alumiini kestää erinomaisesti korroosiota, uv-säteilyä ja vaihtelevia
sääolosuhteita. Alumiinipinta on helppohoitoinen, sillä se ei tarvitse maalausta tai muuta huoltoa.
Alumiini on ympäristöystävällinen valinta materiaalin ollessa täysin kierrätettävä. 
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VÄRIT
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KAHVAT

Profiilin vakioväreinä ovat RAL-värikartan sävyt. 
Värin kiiltoaste on 70. Lisähintaan profiilit ovat
saatavissa upeilla struktuuripinnoilla halutussa 
RAL-värisävyssä. Myös mattavärit ja erilaiset
puujäljitelmät ovat mahdollisia. 

Profiilit voidaan toteuttaa ulko- ja sisäpuolelta eri
värisinä, minkä ansiosta liukuovi sopii täydellisesti
sekä kiinteistön ulkoasuun että sisustukseen. 

Nostoliukuovien alumiinisten kahvojen
värivaihtoehtoina ovat alumiini (C0), musta (RAL
9005) ja valkoinen (RAL 9010 tai RAL 9016). 
Saatavilla on myös ruostumattomasta teräksestä
valmistettu kahva.



LISÄVARUSTEET

SmartStop
Turvallisuutta lisäävä SmartStop- toiminto
hidastaa liikkuvan oven vauhtia ja pysäyttää
oven, kun painava ovi kiskaistaan auki. 

SmartClose
SmartClose-toiminto pysäyttää sulkeutumassa
olevan liikkuvan oven ja vetää sen hitaasti ja
turvallisesti kiinni karmiin.
Vaimennusmekaniikan ansiosta ovi ei paukahda
kiinni, vaan se sulkeutuu aina hitaasti ja
hallitusti.

Avauskevennin

Avainlukitus
Liukuovi lukitaan sisäpuolelta kääntämällä
kahvaa. Mikäli oveen halutaan avainlukitus,
oven ulkopuolelle asennetaan kahva ja lukko.
Avainlukitusta varten oven sisäpuolelle
asennetaan yleensä vääntönuppi.
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Katso video SmartClose ja Stop -
toiminnoista

Kahvan vaimennin
Kahvan vaimennin pehmentää ovilehden
laskua pyörien päältä. 

Kevennysjousi keventää ovilehden nostoa
pyörien päälle.  

https://www.youtube.com/watch?v=i1daiLu1MNQ


LISÄVARUSTEET
Liukuoven ulkokarmiin asennettava laadukas
sivulle vedettävä hyönteisverkko estää
hyönteisten pääsyn sisään oven ollessa auki. 

Automaattikäyttö ja älykoti

Antibakteeriset kahvat
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Schücon patentoitu SmartActive-pinnoite
tappaa 99.9 % bakteereista 24 tunnin sisällä,
jopa vastustuskykyisistä bakteereista.
Erityisesti sairaaloissa, hoitokodeissa sekä
julkisissa rakennuksissa antibakteeriset pinnat
ehkäisevät merkittävästi tautien leviämistä. 

 Tavallinen pinta  SmartActive

Schüco TipTronic SimplySmartilla napin
painallus riittää avaamaan tai sulkemaan
liukuoven. Ovet avautuvat automaattisesti
sensorin avulla, tabletin tai älypuhelimen
napin painalluksella tai manuaalisesti
kahvalla tai kytkimellä. Myös integrointi
yleisimpiin älykotijärjestelmiin on mahdollista.

Hyönteissuoja



LIUKUTAITEOVET
Liukutaiteovi liukuu ja taittuu saman aikaisesti, jolloin ovilehdet siirtyvät haitariksi aukon reunaan.
Tämä mahdollistaa suurtenkin seinien aukaisemisen kokonaan. Suunnitteluvaiheessa voit valita,
haluatko taittaa ovilehdet sisälle vai ulos, ja haluatko liikuttaa niitä vain yhteen suuntaan vai sekä
vasemmalle että oikealle. Lasiseinä koostuu useammasta pienemmästä ikkunasta, jolloin näkymä
ulos rytmittyy ovilehtien puitteiden mukaan. Ulkoasun suhteen on tarjolla lukematon määrä
vaihtoehtoja perusväreistä puujäljitelmiin ja struktuuripintoihin.  

Tehokkaasti eristetyt Schüco-liukutaiteovet ovat
toimintavarma, turvallinen ja energiatehokas ratkaisu
pohjoisiin sääolosuhteisiin. Suljettuna ovi on täydellisen tiivis
ja tarjoaa erinomaisen ääni- ja lämpöeristyksen sekä
murtosuojalasien kanssa jopa RC2-luokan murtosuojan.

Liukutaiteovet liukuvat vakaasti ja lähes äänettömästi
laadukkailla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla
liukukiskoilla. Ovilehteen on mahdollista integroida normaali
käyntiovi, jolloin sisään ja ulos voi kulkea nopeasti avaamatta
liukutaiteovea. 

Sopivaa liukuovea valitessa tulee ottaa huomioon, että
liukutaiteoven aukeamiseen ja ovilehtien säilyttämiseen
tarvittava tila on suurempi kuin nostoliukuovessa.  
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OVIMALLIT
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Alla on esitetty tyypillisimmät liukutaiteovimallit.



ASS 80 FD.HI ASS 70 FD

Materiaali Alumiini Alumiini

Karmin syvyys (mm) 80 70

Lasitus 3K 3K tai 2K

U-arvo (3000 x 2100
liukutaiteovelle)

1,1 3K: 1,6   2K: 1,8

Käyttö Manuaalinen Manuaalinen

Äänieristys Paras Hyvä

Avainlukitus Kyllä Kyllä

Antibakteeriset kahvat Kyllä Kyllä
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KAHVAT
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PROFIILIT

Liukutaiteovien alumiinisten kahvojen
värivaihtoehtoina ovat alumiini (C0), musta (RAL
9005) ja valkoinen (RAL 9010 tai RAL 9016). 
Alumiinisten kahvojen lisäksi saatavilla on
ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva.

VÄRIT
Profiilin vakioväreinä ovat RAL-värikartan sävyt. 
Värin kiiltoaste on 70. Lisähintaan profiilit ovat
saatavissa upeilla struktuuripinnoilla halutussa 
RAL-värisävyssä. Myös mattavärit ja erilaiset
puujäljitelmät ovat mahdollisia. 

Profiilit voidaan toteuttaa ulko- ja sisäpuolelta eri
värisinä, minkä ansiosta liukuovi sopii täydellisesti
sekä kiinteistön ulkoasuun että sisustukseen. 



Tasolasi

Eristyslasi (lämpölasi)
Eristyslasi on lasielementti, jossa kaksi tai useampia laseja on liitetty ilmatiiviisti yhteen. Välitila on täytetty
kuivalla ilmalla tai kaasuseoksella. Esityslasit vähentävät lämmitysenergian kulutusta sekä kylmien
lasipintojen aiheuttamaa vetoa. Eristyslasit jaotellaan yleensä 2- ja 3-lasisiin elementteihin, joista sopiva
valitaan ensisijaisesti lämmöneristysvaatimusten perusteella. 

Selektiivilasi

Ulkoseinään asennettavien liukuovien lasina käytetään
yleisimmin 3K selektiivilasia argon-välikaasulla. 
Entistä paremman lämmöneristävyyden saavuttamiseksi
eristyslasielementissä on kaksi selektiivipinnoitetta sekä
argon-kaasu välitiloissa. Sisätiloihin liukuovet
toteutetaan yleisimmin 1K-lasilla eli yksilasisella
lasirakenteella. Lasien värivaihtoehtoina ovat kirkas,
optiwhite kirkas, savunharmaa, pronssi ja etsattu.
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LASIVAIHTOEHDOT

Laminoitu turvalasi

Karkaistu turvalasi

Selektiivilasi on pinnoitettu ohuella metallioksidikerroksella, jonka ansiosta lämpösäteily heijastuu pois,
mutta näkyvä valo pääsee lasin läpi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talvella lämpö ei karkaa sisältä
ulos. Selektiivipinnoitetta käytetään usein eristyslasien välisessä tilassa. 

Karkaistu laminoitu turvalasi
Yhdistämällä karkaistu ja laminoitu lasi, saadaan paras mahdollinen turvalasirakenne, jolla saavutetaan
sekä karkaistun lasin mekaaninen kestävyys, lämpötilaerojen sietokyky ja taivutusmurtolujuus sekä
laminoidun lasin sirpaleita sitova ominaisuus, UV-suoja, murronkestävyys ja ääneneristävyys. Karkaistu
laminoitu turvalasi on oikea ratkaisu esimerkiksi tiettyihin julkisten tilojen lasituksiin.

Karkaistu lasi ennaltaehkäisee ja lieventää
vaaratilanteita. Sen kestävyys iskuja, taivutusta ja
lämpötilaeroja vastaan on moninkertainen tavalliseen
lasiin verrattuna. Lasi vaatii hajotakseen voimakkaan
terävän piikkimäisen iskun. Rikkoutuessaan se
murenee vaarattomiksi pyöreäreunaisiksi murusiksi. 

Laminoidussa lasissa useita lasilevyjä on liimattu päällekkäin siten, että lasien välissä on elastinen
muovikalvo. Laminoitu lasi vaikeuttaa läpitunkeutumista sekä minimoi loukkaantumisriskin. Jos lasi
rikkoutuu, sirpaleet pysyvät kiinni muovikalvossa. Tämä on erityisen tärkeää paikoissa, joissa lasin
rikkoutuessa on putoamisvaara tai rikkoutunut lasi voi aiheuttaa vaaraa. 

Liukuovien lasirakenne suunnitellaan alla esitetyistä laseista rakennusmääräykset, ympäristön
olosuhteet ja lämmöneristysvaatimukset huomioiden. 

Karkaistu tai laminoitu
turvalasi

Karkaistu tai laminoitu 
turvalasi

Tasolasi (float-lasi)
Tasolasi eli float-lasi on edullinen peruslasi käyttökohteisiin, joissa ei vaadita turvalasia. 

Tasolasi Karkaistu lasi Laminoitu lasi

Argon-kaasu

3K-lasilla tarkoitetaan 3-kerroksista eristyslasia, jonka
rakenne on liukuovissamme kuvan mukainen. 
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Auringonsuojalasi

Huurtumaton lasi

Auringonsuojalasi vähentää merkittävästi auringon säteilyn aiheuttamaa
sisätilojen lämpenemistä. Tämän ansiosta tilojen jäähdytystarve on
pienempi ja oleilu suurtenkin lasipintojen äärellä miellyttävää ilman
voimakkaita häikäiseviä auringonsäteitä. Samaan lasiin on yhdistetty 
lisäksi huurtumista vähentävä pinnoite. Auringonsuojalasin sävy on
hieman tavallista lasia tummempi, mistä johtuen suosittelemme
valitsemaan samaan tilaan samanlaiset lasit, jotta sävyero ei erotu. 

Itsepuhdistuva lasi on pinnoitettu ulkopuolelta puhtaanapitoa
helpottavalla titaanidioksidi-pinnoitteella. Luonnonvalo käynnistää lasin
pinnalla prosessin, joka hajottaa pintaan muodostunutta likaa, joka taas
huuhtoutuu vesisateen mukana pois. Itsepuhdistuvaa lasia käytetään
erityisesti korkealla sijaitsevissa laseissa, joita on hankala puhdistaa. 

Itsepuhdistuva lasi

Lasin huurtuminen on luonnollinen ilmiö, joka kertoo siitä, että ikkuna
eristää lämpöä tehokkaasti. Huurtumista voidaan kuitenkin ehkäistä
valitsemalla uloimmaksi lasiksi erikoispinnoitettu huurtumattoman lasi,
joka vähentää lasin ulkopinnan jäähtymistä ja kosteuden kertymistä sen
pinnalle. Huurtumaton lasi kannattaa valita silloin, kun rakennus on
alavalla paikalla, räystäät ovat lyhyet, puustoesteitä ei ole, rakennuksia on
lähekkäin tai kyseessä on vähintään A-luokan energiaikkuna.

Äänieristyslasi
Äänieristyskalvolla yhteen laminoidut äänieristyslasit vähentävät
tehokkaasti kiinteistön ympärillä olevia meluhaittoja. Niiden avulla voidaan
parantaa merkittävästi asuinviihtyvyyttä esimerkiksi vilkkaasti
liikennöidyillä alueilla tai toteuttaa rauhallisia työ- ja kokoustiloja. 

Antennilasi
Huonot yhteydet ovat kasvava haaste energiatehokkaiden rakennus-
materiaalien ja tiiviin kaupunkiasumisen vaimentaessa mobiilisignaalia.
Innovatiivinen antennilasi toimii mobiilisignaalin reittinä seinän läpi ja
levittää signaalia huoneisiin nostaen matkapuhelimen kuuluvuuden ja
datasiirron uudelle tasolle. 

LASIEN OMINAISUUDET
Alla olevien pinnoitteiden avulla laseihin saadaan hyödyllisiä lisäominaisuuksia. 



TOIVEIDESI MUKAISET LIUKUOVET
Schüco-liukuovet valmistetaan mittatilaustyönä tehtaallamme Porvoossa. 
Ovien suunnittelussa huomioimme kunkin tilan yksilölliset tarpeet sekä asiakkaan toiveet
ulkonäön, toimintojen ja tekniikan suhteen. Projektit toteutamme vuosikymmenten kokemuksen
tuomalla ammattitaidolla suunnittelusta asennukseen saakka.
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Porvoon LasiYkköset
019 689 7600
myynti@lasiykkoset.fi

Merituulentie 30, 06150 Porvoo
Avoinna ma-pe klo 8-16

Klaukkalan LasiYkköset
09 879 7508
myynti@lasiykkoset.fi

Klaukkalantie 48 A, 01800 Klaukkala
Avoinna ma-to klo 8-17, pe klo 8-16

Tervetuloa tutustumaan liukuovimalleihin tehtaallemme Porvooseen tai Schücon
showroomiin Espooseen. Ota yhteyttä ja sovi esittely asiantuntijamme kanssa. 
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