
Liukuovet ja kaapistot millilleen.
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Anna ainutlaatuisuuden näkyä myös kotisi säilytysratkaisuis-
sa. Meiltä saat mittatilaustyönä valmistetut kotimaiset liu-
kuovikaapit. Ne suunnitellaan sinun toiveidesi mukaan, ko-
tisi mittoihin. Tarvitsit sitten kaapin eteiseen ulkovaatteille, 
TV-tason olohuoneeseen tai vaatekaapin makuuhuoneeseen 
– suunnittelemme sen kotiisi sopivaksi. 

Inarian liukuovikaapit säästävät tilaa ja antavat monia mah-
dollisuuksia sisustaa koti oman mielesi mukaan. Ei liene sa-
laisuus, että mittatilauskalusteet näyttävät hyvältä ja sopivat 
niille varattuun tilaan. Millilleen. 

Tutustu materiaaleihimme ja inspiroidu esimerkkitoteutuk-
sista – suunnitellaan yhdessä unelmiesi liukuovikaappi!

Kotisi on ainutlaatuinen
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Mittatilauksena tehty walk-in-vaatehuone.

Shakkiruutukuvioidut Platos-piilokehysovet. Alumiinikehysovissa lasiväreinä lumivalkoinen, matta musta ja kirkas peili.
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Mittatilauksena tehty kulmakaappi.

Tilanjako-ovet yksilöllisten mittojen mukaan.

Makuuhuoneen vaatekaappi Platos-piilokehysovilla.
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Leveys, korkeus ja syvyys.

Saat kaapiston seinästä seinään, 
lattiasta kattoon, mittaan kuin mittaan.

leveys
syvyys

korkeus
Millilleen.

Alhaalla: Makuuhuoneen kaappi ja matala taso

Ylhäällä: Olohuoneen kaappi Plate-piilo-
kehysovilla. Rungon väri premium musta.

Makuuhuoneen kaappi mustilla Pallas-ovilla.



Materiaalit
Peili- ja lasivärit

kirkas peili harmaa peili pronssi peili lumivalkoinen lasi opaali lasi beige lasi 

etsattu valkoinen hopeanharmaa lasi ruskea lasi tummanpunainen musta lasi
lasi   lasi

Erikoislasit

matta lumivalkoinen helmiäishopea mattamusta musta tähtisumu matta hopeanharmaa kirkas hopea

hopea pronssi

Inaria-liukuovikaapit valmistaa Finnmirror
Finnmirror on Pohjoismaiden suurin peilivalmistaja sekä yksi 
Suomen merkittävimmistä kiintokalustevalmistajista. Inaria-li-
ukuovikaappien lisäksi tuotteisiimme kuuluvat Finnmirror -kylpy-
huonekalusteet sekä kodin sisustuspeilit. 

Kaikki Inaria-liukuovikaapit ovat kotimaisia Avainlipputuotteita. Ne 
valmistetaan perheyrityksemme Sastamalan tehtaalla sinun kotisi 
mittojen mukaan.
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valkoinen tammi tumma pähkinä

Runkovärit

valkoinen premiun valkoinen cashmir vaalea tammi tammi wenge

Mdf-kehysvärit

valkoinen  hopea pronssi musta

Alumiinikehysvärit

tumma pähkinä premium musta grafiiti

valkoinen  hopea pronssi musta

33 mm 23 mm



Jälleenmyyjäsi:

INARIA-Studiot:  
HELSINKI Toukolankatu 13, Arabia, 09 763 070 | Munkkiniemen puistotie 21, 09 484 101 | 
Kauppakeskus Ristikko, 09 530 2022  ITÄ-HELSINKI Kauppakeskus Columbus, 040 736 5385  
ESPOO Kauppakeskus Liila, 09 256 0606 | Läkkisepänkuja 4, Leppävaara, 09 297 6123 
TURKU Satakunnantie 162, 0500 112 225  OULU Kirkkokatu 53, 0400 920 325  

K-Raudat ja Rautiat kautta maan.
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Led-hyllyvalo ja vaatetanko Led-valolista

Ulosvedettävä peili

Lasihyllyt mittatilauksena

Kravatti- ja huiviteline

LaatikotUlosvedettävä kokoon-
taittuva silitysrauta

Ulosvedettävä housuteline

Matala kori 

Ulosvedettävä vaatetanko Kenkähylly

Kaidelaatikot


