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Färger påverkar atmosfären starkt  
– Tikkurilas hela färgskala finns som 

alternativ både till dina dörrar och 
dörrkarmar.

Modig  
egen stil

Liune är en högkvalitativ innerdörr som glider in i  
mellanväggen. Den ersätter svängdörren och ökar  
därmed boytan med 1-3 m2/dörr. Liune är ett hinderfritt  
val till alla slags hem.

Liune fungerar som en innerdörr i hemmets alla utrymmen. 
Den är dimensionerad enligt nordisk standard och är  
producerad i Finland.

Liunes vision i inredningsvärlden är klarhet och obegränsad 
användning av ytorna. Liune har lösningar till hemmets alla 
utrymmen och det finns ett flertal dörrmodeller.

Skjutdörrens stomme är stark, av 100% stål. Den är fabriks-
svetsad vilket gör att den är enkel att installera. Liune är ett 
säkert val och en investering i framtiden.

Gjord för den krävande inredaren  
som uppskattar anpassningsbarhet och 
mångsidig användning av hemmet.

Liune Door -dörrlösningen  
ökar boytan med 1-3 m2/dörr

Till det här byggobjektet valdes  
en krittavle -yta i färgen V425 Kanerva 

på insidan och den andra sidan  
lämnades vit.

Välj din egen  
favoritfärg
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HANDTAG, LÅS, AUTOMATDÖRRARANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Vardagsrum, badrum, bastu, sovrum...Liunes dörrar glider in i väggkonstruktionen, vilket gör att du kan 
maximera kvadraterna i ditt hem. Läs mer på www.liune.fi/sv

Boende
Våra dörrblad produceras av högklassiga 
MDF-skivor eller av glasmaterial i olika 
nyanser. I vår dörrkollektion finns ett  
flertal dörrmodeller, inklusive speciallös-
ningar som t.ex. dörrar till våtutrymmen 
och bastudörrar. Dörrarna kan beställas  
i färgkartans alla färger. I Liune Door  
-kollektionen finns även ett flertal alter-
nativ som följer tillgänglighetsbestämmel-
serna för bostadshus.

Sovrum, vardagsrum, kök, barnrum, 
klädkammare, hall, bastu, våtrum, WC... 
Dörrar till alla utrymmen!

Kontors- och affärsutrymmen
Mötes- eller arbetsrummet kan skiljas åt 
från de gemensamma ytorna på ett ele-
gant och beständigt sätt genom att välja 
Liune. Du kan efter behov välja en luftig 
glasdörr, eller om du vill ha mer avskild-
het, kan du välja en faner- eller mdf-dörr. 
Liune kan istället för en manuell öpp-
ningsfunktion fås även som en elektriskt 
fungerande helhet.

Offentliga utrymmen, restaurang, 
studio, kontor... Hantera utrymmena 
med Liune!

Seniorer
Den smidigt glidande Liune-dörren passar 
bra till äldreboendet, då dörröppningen 
är tröskelfri och på alla sätt hinderfri 
när dörren är inne i väggen. Dörrar 
som fungerar med en fjärrkontroll eller 
rörelsedetektor gör att man kan röra sig 
obehindrat. Dörrarna kan även fås med lås 
och draghandtaget kan vid behov placeras 
på ett avvikande sätt.

Äldreboende, servicehus, sjukhus...  
Skapa hinderfria utrymmen med Liune!

DÖRRMODELLER

HOPE  D1  massiv
STRENGTH  D2  laminat
MAGIC  D3 slät vit
CLASSIC  D4 spegeldörr
THEME D5 fukttålig
MOUNTAIN D6 ekfaner

LIGHT  D7 med ljusöppningar
STAR D8 spegeldörr m.glas
TIME  D9 glas
REFLECT  D10 dörr m.spegel
HEAT D11 bastu
WAVE  D13 puuviilu

MY DOOR  D14 med print
SURFACE D15 utanpåliggande
DESIGN  D16 extra hög
EFFECT  D17 melamin, vit 
CALM D18 ljudteknisk 25 dB
OVI40 D19 lättdörr
ART D20 by Johanna Oras

Draghandtag
I Liunes målade mdf-dörrar är det medföl-
jande vackra och kromade draghandtaget 
infällt för att det ska kunna glida in i 
väggen. Vi har ett flertal draghand- 
tagsalternativ. Välj ett som passar dig.

I glasdörrslösningen för bastun medföljer 
alltid ett draghandtag. Draghandtaget är 
utanpåliggande och materialet är asp.

Draghandtagsmodeller: Broschyrens 
sidor 32-33 samt www.liune.fi/sv

Lås
Du kan välja en Liune -dörr med lås för alla 
stomdjup och dörrmodeller förutom bastu-
dörren.

Insänkta lås
Lås L1  WC röd-grön  
Lås L4  Pocket Door Liune lås

Utanpåliggande lås:
Lås L2  Abloy-lås, vi täckskiva
Lås L5  Lås till glasdörr i rostfritt med nyckel 
Lås L6  Lås till glasdörr i rostfritt med vred 
Lås L7  Pocket Door lås med nyckel

Låsmodeller:  Broschyrens sidor 32-33 
samt www.liune.fi/sv

Automatdörrar
Liune skjutdörrsautomat möjliggör 
fullständig tillgänglighet. Maskineriet är 
skräddarsydd för olika dörrmodeller och 
objekt. Skjutdörren är programmerad 
att fungera med en jämn hastighet för 
maximal säkerhet. 

Alternativen för  
manövreringsmekanismen är:
• fjärrkontroll
• rörelsedetektor
• tryckknapp

Se mer: Broschyrens sida 34 samt 
www.liune.fi/sv

LIUNE ÄR MER ÄN BARA EN DÖRR.  Liune är en  
vacker och elegant inredningshelhet. Den är  
enkel att integrera med mellanväggen redan i  
planeringsfasen. Det finns ett flertal dörrmodeller 
och passande alternativ till alla stilar.

Dörröppningarna är tröskelfria och med de infällda 
draghandtagen glider Liunes innerdörrar helt in  

i väggen. Dörrarna glider lätt och är väldigt säkra 
både under installation och användning. Dörren kan 
lätt bytas ut i efterhand när inredningstrenderna 
ändras.

Liune passar både vid nybyggnations- och renove-
ringsobjekt. Liune är producerad i Finland, patente-
rad inom EU och utvecklad enligt nordisk standard.

Dörren kan lätt bytas ut i efterhand när inredningstrenderna ändras.

Mer yta 
med Liune

Varför  
Liune Door

INSTALLATIONSFÄRDIGT ELEMENT  
– unikt enkel och snabb att installera

HELT OBEHIDRAD RÖRLIGHET  – inga 
trösklar

LJUDISOLERING – stäng dörren och lugna 
utrymmet

SPARA YTA  – upp till tre extra kvadratmeter 
jämfört med en vanlig dörr

INREDNING  – välj något elegant, tidlöst  
eller modernt från vår fina dörrkollektion.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en glidande innerdörr
• dörrkarmar

4 5



BEKANTA DIG MED VÅR FINA 
 LIUNE -DÖRRKOLLEKTION

och välj din egen dörr

Liune Door  
är inredarens  

dröm.

Med de infällda  
draghandtagen glider  

dörren helt in i väggen.

Den massiva MDF -dörren och 
karmarna är behandlade med 

fukttålig färg.

THEME

Även glasdörren kan fås  
med en printbild. Släpp loss  

din inre inredare och  
välj bild själv.

MY DOOR
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 95 Se alternativ 40 Infällda låga dosor
 120 Se alternativ 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar till HOPE:  Liune vakio, Luke, Line, Lyra, Luna,  
Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D1 massivdörrHOPE
Ett modernt hem är stiligt och funktionellt, där dörrarna 
på ett naturligt sätt är ur vägen, inne i väggen. HOPE 
-dörren är 40mm tjock, gjord av ultralätt men tåligt 
mdf-material. Kollektionens färg är vit och det finns  
flera dörrmodellsalternativ att välja på. De släta Liune 
-materialen är lättskötta och bekymmerfria.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Liune Door  
är mer än en dörr.

 70 Se alternativ 25 Utanpåliggande dosor
 95 Se alternativ 25, 40 Infällda låga dosor
 120 Se alternativ 25, 40 Infällda dosor

Dörrhandtag som passar till STRENGTH: Liune standard, Luke, Line,  
Leo, Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D2 laminatdörrSTRENGTH
Lev fullt ut! Laminat är ett reptåligt alternativ när det  
ställs extra krav, som t.ex. i allmänna utrymmen,  
men passar även bra till hemmet. Med Liunes  
utrymmeslösning är helheten harmoniskt enhetlig.  
STRENGTH är till sin nyans neutralt vit och passar  
därför ihop med all slags inredning.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr 27 mm
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Kika in  
i ett !

Liune ger  
dig friheten  

att välja.Liune lås L4 göms helt 
inne i väggstommen när 

dörren är öppen.

Hope kan fås i 
olika modeller. 

Välj en som  
passar ditt hem.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33. Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Liune-elementet kommer 
färdigt med en styrskena 
för dörren.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

 Element Öppning element Dörr

70
-9

5m
m

95
-1

20
m

m

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
Storlekar pardörr
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

         

 Element Öppning element Dörr

95
-1

20
m

m
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D3 slät vit dörrMAGIC
Tysthet är standard. Liunes mest populära dörrmodell 
är inspirerad av hinderfri formgivning, strömlinjeform 
och klarhet. Den funktionssäkra och pålitliga, vita  
massivdörren är även tyst. Den väl ljudisolerande  
MAGIC massivdörrlösningen är välkommen i alla  
hem som en utmärkt komfortskapare.

Standard-draghandtag 
medföljer alltid. Andra  
draghandtagsalternativ 
hittas i tillbehören.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Liune Door  
befriar kvadraterna.

Dörren stängs  
och öppnas med  

ett lätt tryck  
på draghandtaget.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

 70 Infälld, fabriksstandard 25 Utanpåliggande dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda dosor

Draghandtag som passar till MAGIC: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO6 610 1335 / 2130 1350 / 2170 631 2060
LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr
LiO10 1034 2138 / 2130 2158 / 2170 531+531 2060
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.        

 Element Öppning element Dörr

70
-9

5-
12

0m
m

95
-1

20
m

m
Till MAGIC -dörren  
i detta byggobjekt  
valdes en elegant  

mattsvart yta.

Liune tillverkas av högklassiga  
material. Se noggrannare  

uppgifter om alla modeller.  
www.liune.fi/sv.

LIUNES STRUKTUR

Målad

MDF

MAGIC 
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Liunes dörrar är tillverkade  
av förstklassig halvhård  

mdf-fiberskiva. Vid tillverkningen 
används endast gallrat trä,  

vilket spar på naturens  
råmaterial.

MATERIAL

CLASSIC

Massivdörr

Målad

Modellerna och  
storlekarna finns  
tillgängliga även  
som pardörrar.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO6 610 1335 / 2130 1350 / 2170 631 2060
LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr
LiO10 1034 2138 / 2130 2158 / 2170 531+531 2060
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.        

 Element Öppning element Dörr

70
-9

5-
12

0m
m

95
-1

20
m

m

 70 Infälld, fabriksstandard 25 Utanpåliggande dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda dosor

Draghandtag som passar till CLASSIC: Liune standard fräst, Luke, Line, Leo,  
Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D4 fräst spegeldörrCLASSIC 
Önskar du en klassisk känsla, kanske med en modern 
touch? Liunes frästa spegeldörr levereras med ett valfritt 
spegelalternativ. Liunes vackra CLASSIC-massivdörr har 
ett fräst draghandtag som standard.

Du kan välja ett draghandtag som passar in med den övriga 
inredningen. En pålitlig, enhetlig stil räcker gott och väl.

Den vita färgen ger en ren och pålitlig känsla och passar ihop 
med all slags inredning.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Herrgård spegeldörr Modern fräst spegeldörrClassic fräst spegeldörr
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Liune passar både  
vid nybyggnad  
och renovering.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO6 610 1335 / 2130 1350 / 2170 631 2060
LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr 
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.        

 Element Öppning element Dörr

95
-1

20
m

m

 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 40 Utanpåliggande dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar till MOUNTAIN: Liune standard, Luke, Line, Leo,  
Lyra, Luna, Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D6 ekfanerdörrMOUNTAIN
Den stabila och trygga eken gör att hemmet  
känns varmt och nära hjärtat.

MOUNTAIN har en multifunktionell vit karm som standard, men 
kan även fås med en karm av ekfaner som passar ihop med 
helheten.

Det finns ett flertal draghandtagsalternativ att välja emellan. Alla 
draghandtag är infällda för att säkerställa dörrens funktionalitet; 
en innerdörr som göms helt inne i väggen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr av ek
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Ett flertal vackra 
draghand- 

tagsalternativ.

Ekfanerdörrens  
glansgrad är matt.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO6 610 1335 / 2130 1350 / 2170 631 2060
LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr
LiO10 1034 2138 / 2130 2158 / 2170 531+531 2060
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.              

 Element Öppning element Dörr

70
-9

5-
12

0m
m

95
-1

20
m

m

 70 Infälld, fabriksstandard 25 Utanpåliggande dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda låga dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar till THEME: Liune standard, Luke, Line, Leo,  
Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D5 fukttålig dörrTHEME
Tackla städdagen! Tvättdagarna, städningen och  
morgonrutinerna sköter man smidigt när dörren inte 
svänger i vägen och det finns tillräckligt med utrymme 
för att handskas med tvätten, och när allt du behöver 
finns inom räckhåll. THEME är även en massivdörr  
och gör hemmet trivsamt.

När utrymmena ska användas effektivt i ett litet hem, brukar 
klädvårdspunkten ofta hamna i badrummet. När det inte finns 
en svängdörr i vägen, kan man placera tvättpelarna eller skåpen 
på båda sidor av Liunes dörröppning.

Liunes D5 THEME är gjord för våta utrymmen, men dörren får 
inte användas som en duschvägg. Om duschen hamnar på 
stänkavstånd från dörren, ska man endast använda Liunes 
glasdörrmodeller.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Välj en glasdörr  
till våtutrymmet om dörren 

utsätts för vattenstänk.

Låsmodell L1 finns 
i olika färger och 
draghandtaget är 

valfritt.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.
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Liune är ett tryggt och  
funktionssäkert val för  
barnfamiljen i hemmets  

alla utrymmen.

Ljusöppningarna är  
gjorda av laminerat  

säkerhetsglas.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.                     

 Element Öppning element Dörr

95
-1

20
m

m

 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 40 Utanpåliggande dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar till LIGHT: Liune standard, Luke, Line, Leo,  
Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D7 dörr med ljusöppningarLIGHT
Ljus, värme och lätthet  – saker som gör ett trivsamt 
hem och en behaglig vardag. Funktionalitet tillsammans 
med vackra detaljer gör att ditt hem blir en njutnings-
fylld helhet som ger ork i vardagen. Lek med färger eller 
njut av den Liune -vita färgens renhet och ljus, som är 
enkel att kombinera med alla färger i inredningen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Liunes alla  
dörralternativ går 
att få med utan-

påliggande drag-
handtag.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Liunes dörr med ljusöppningar 
kan väljas med klart glas eller 

med mjölkigt opalglas.

Öka bekvämligheten med en  
mjukstängare. Mjukstängaren  
bromsar dörrens hastighet vid 

stängning så att den stängs 
 mjukare.

EXTRAFUNKTION

LIGHT

MDF
Målad

Opal
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STAR

MDF
Målad

Opal

MATERIAL
Dörren kan väljas med klarglas  
eller opalglas, beroende på hur  

den ska användas.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr 
LiO12 1234 2538 /2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen. 
              

 Element Öppning element Dörr

95
-1

20
m

m

 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 40 Utanpåliggande dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar till STAR: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D8 spegeldörr i glasSTAR
Släpp in ljuset. Ljus ger oss energi och naturlig ork. 
Syftet med hemmets olika utrymmen ger oss möjligheten 
att förena utrymmena genom att låta ljuset flöda från  
rum till rum. För att få ett lyckat resultat är det viktigt  
att kartlägga familjens vanor och behov samt även  
kika lite in i framtiden.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Öka funktionaliteten  
med Liune

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Tidlös arkitektur  
i boendet.
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Mjukstängare och  
automation ökar  
bekvämligheten.

 70 Infälld, fabriksstandard 8 Utanpåliggande dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 8 Infällda dosor

Draghandtag som passar till TIME: Lily, Lucky, Lara.

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D9 glasdörrTIME
En förtjusande glasdörr. Liunes integrerade 
glidande glasdörrar ger hemmet ett intryck av 
klarhet och lugn. Glasdörrarna glider och låses 
helt in i väggstommen om man väljer ett infällt 
draghandtag.

Draghandtagen, låsen och 
mjukstängaren finns som 
tillbehör.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr av glas
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Glasalternativen  
är klar, opal och 

mörkgrå.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2045
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2045
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2045
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2045
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2045
Storlekar pardörr 
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2045
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2045
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2045
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2045
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2045
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2045

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.                             

 Element Öppning element Dörr

70-95-120mm

95-120mm

95-120mm

70-95-120mm

En fantastisk  
utrymmeslösning för sov-  
och påklädningsrummet.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr 
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen. 
                      

 Element Öppning element Dörr

95
-1

20
m

m

 95 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda låga dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar till REFLECT: Liune standard, Luke, Line, Leo,  
Aune, Laura.

Stom- Drag- 
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D10 dörr med spegelREFLECT
En härlig vindpust in i stunden! Det är härligt att inreda 
sitt hem när man kan visionera stil, utnyttjande av ytorna 
och rymligheten. Med dörrspegeldörren skapar du en 
extra effekt av ett ännu större utrymme eller så kan du 
välja att fylla spegelfördjupningen med en färg, som t.ex. 
vit. Draghandtag och lås finns att välja som tillbehör efter 
den övriga inredningen eller utrymmets syfte.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr med spegel
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Njut av både  
utrymme och  
vackerhet.
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 95 Standard 8
 120 Standard 8

Stomtjocklek  Draghandtag Dörr

D11 bastudörrHEAT 
Bastu och HEAT. Glöm trängslet och väntandet!  
Underlätta livet med Liune. Liune frigör badrummet  
helt till din användning och du behöver i planerings-
skedet inte fundera på vad som hamnar bakom 
vilken dörr, utan hela ytan är till ditt förfogande.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

En modern  
trädörr.

Den läckra bastudörren 
kan väljas med glas i 

olika toner.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd 

LiO7 610 1535 / 2130 1550 / 2170 831 1960
LiO8 710 1735 / 2130 1750 / 2170 931 1960
LiO9 810 1935 / 2130 1950 / 2170 1031 1960
LiO10 910 2135 / 2130 2150 / 2170 1131 1960
LiO11 1010 2335 / 2130 2350 / 2170 1231 1960
LiO12 1110 2535 / 2130 2550 / 2170 1331 1960

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.                             

95
-1

20
m

m

Bastuns trädörr är björkfaner. 
Dörrens bastuskyddsfärg beställs 
separat.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.
 95 Standard 40
 120 Standard 40

Stomtjocklek  Draghandtag Dörr

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd 

LiO8 710 1735 / 2130 1750 / 2170 931 1960
LiO9 810 1935 / 2130 1950 / 2170 1031 1960
LiO10 910 2135 / 2130 2150 / 2170 1131 1960
LiO11   1010   2335 / 2130   2350 / 2170  1231 1960 

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

95
-1

20
m

m

 Element Öppning element Dörr

 Element Öppning element Dörr

Liune är en Nordic  
Design produkt.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO6 610 1335 / 2130 1350 / 2170 631 2060
LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr 
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060
LiO22 2234 4538 / 2130 4558 / 2170 1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.                               

 Element Öppning element Dörr

95
-1

20
m

m

 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda dosor

Draghandtag som passar till WAVE: Liune standard, Luke, Line, Leo, Lyra, Luna, 
Aune, Laura.

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

D13 fanerdörrarWAVE
Den fina trästrukturen ger hemmet  
en känsla av värme och visar att  
hemmet är något som du  
uppskattar. Välj din egen  
träyta som passar ihop med  
helheten.

Björk, nöt och tall är fanerdörrens standardmaterial. Som 
standard är också de multifunktionella vita karmarna och 
du kan även välja av ett flertal draghantagsalternativ. Alla 
infällda draghantag säkerställer dörrens funktionalitet, 
d.v.s. att innerdörren göms helt inne i väggen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.
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Du kan även  
designa din egen dörr.

D14 printdörrMy Liune
Vild och fri. Glöm din gamla uppfattning om dörren. 
Liune ger mer utrymme och ny slags frihet. Du kan  
själv välja printen på din dörr. Endast fantasin sätter 
gränser för denna fantastiska Liune-helhet. Prova och 
bli förtjust! Dörren kan bytas ut när du vill, utan att 
behöva riva väggen.

Draghandtag och lås samt 
mjukstängare finns som 
tillbehör.Välj en bild från den läckra My Door -kollektionen, eller  

skicka oss ett fotografi av ett ögonblick som du vill ha ett  
minne av på dörren.

Krav på bildfilen är CMYK. Filen ska vara i jpg, tiff eller eps  
format. Bilden måste i 1:1 skala vara 300 dpi för att bilden ska  
duga för tryck. Bildens storlek ska vara samma som dörrens  
storlek, t.ex. 931x2060 mm.

Liune Door passar till nybyggnation, modernisering, renovering, 
bostadsproduktion, en- och flerbostadsobjekt, allmänna  
utrymmen, servicehus, äldreboenden, förskolor och i allas  
våra hem för att befria utrymme.

Dörrmodeller med beställningsbar print är D1, D2, D3, D5, D9,  
D15, D17 och magnetdörren.

Med Liune är 
allt möjligt.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Byt ut  
magnetbilden 
när du byter 
inredning.

D15 utanpåliggande skjutdörr

SURFACE

En skjutdörr som hängs 
upp på väggen likt en 
gardin.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• upphängningsset för utanpåliggande skjutdörr
• skjutdörr 25 mm

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• mjukstängare

Upphängnings- 
paket för glas- eller 

mdf-dörren.

Gästrum,  
arbetshörn...

Med Liune befriar  
du ytorna.

 mdf  mdf mdf     glas glas glas
 bredd höjd spec.hög bredd höjd spec.hög

LiO7 780 2135 2335 780 2100 2300
LiO8 880 2135 2335 880 2100 2300
LiO9 980 2135 2335 980 2100 2300
LiO10 1080 2135 2335 1080 2100 2300
LiO11 1180 2135 2335 1180 2100 2300
LiO12 1280 2135 2335 1280 2100 2300
LiO13 1380 2135 2335 1380 2100 2300
LiO14 1480 2135 2335 1480 2100 2300 

TILL SURFACE PASSAR DRAGHANDTAGEN:
GLAS: Lily, Lara
MDF: Liune standard, Leo, Luke, Line, Laura

Dörröppning Dörr Dörr Dörr Dörr Dörr Dörr

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

SurfaceLiune -systemet innehåller en skjutdörr och hela  
monteringspaketet. SurfaceLiune hängs upp på väggen likt  
en gardin. Materialpaketet levereras utan karm och ytlistor.

Dörren passar perfekt med väggen. Liunes teknik garanterar  
ett sevärt resultat.

Ett alternativ för tavlan är att hänga upp en dörr på väggen,  
men om du trots allt vill hänga upp en tavla, kan du välja en  
klassisk LIUNE med en dörr som man skjuter in i mellanväggen.

Dörrmodeller som kan beställas utanpåliggande är D2, D3,  
D9, D13.

Massiv- och  
glasdörrar kan fås 

med print.

24 25



Med infällda  
draghandtag glider  

dörren helt in  
i väggen.

D16 specialhög dörrDESIGN
Stilig och fräsch. Det senaste tillägget i vår fina dörrkollektion 
finns med standardhöjderna 2300, 2400, 2500 och 2600 mm. 
Dörren är fräsch vit till färgen och ytan är fräst med smådetaljer 
för att ge ett extra intryck. Självklart kan du även välja en slät yta. 
(Suomalaisessa kirjoitusvirhe tässä kohtaa. sileän pinaan) Den 
höga DESIGN-dörrens karmar är i samma färg som dörrbladet.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en hög innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

 70 Infälld, fabriksstandard 25 Utanpåliggande dosor
 95 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda låga dosor
 120 Infälld, fabriksstandard 25, 40 Infällda dosor

Draghandtag som passar med DESIGN: Liune standard, Luke, Line,  
Leo, Aune, Laura.

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

Standard draghandtag finns alltid med i leveransen. 
Andra draghandtag hittas i tillbehören.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO8 810 1735 / 2380 1750 / 2420 831 2310
  1735 / 2480 1750 / 2520  2410
   1735 / 2680 1750 / 2720  2610
  1735 / 2580 1750 / 2620  2510
LiO9 910 1935 / 2380 1950 / 2420 931 2310
  1935 / 2480 1950 / 2520  2410
   1935 / 2680 1950 / 2720  2610
  1935 / 2580 1950 / 2620  2510
LiO10 1010 2135 / 2380 2150 / 2420  2310
  2135 / 2480 2150 / 2520 1031 2410
   2135 / 2680 2150 / 2720  2610
  2135 / 2580 2150 / 2620  2510
Storlekar pardörr 
LiO16 1634 3338 / 2380 3358 / 2420 831+831 2310
  3338 / 2480 3358 / 2520  2410
   3338 / 2680 3358 / 2720  2610
  3338 / 2580 3358 / 2620     2510
LiO18 1834 3738 / 2380 3758 / 2420 931+931 2310
  3738 / 2480 3758 / 2520  2410
   3738 / 2680 3758 / 2720  2610
  3738 / 2580 3758 / 2620  2510
LiO20 2034 4138 / 2380 4158 / 2420 1031+1031 2310
  4138 / 2480 4158 / 2520  2410 
  4138 / 2680 4158 / 2720  2610
  4138 / 2580 4158 / 2620  2510 

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.        

 Element Öppning element Dörr

70
-9

5m
m

Även EFFECT levereras  
med ett hårt svetsat  

dörrelement.

D17 melamindörrEFFECT
När du kräver en slitstark dörr. Melamindörren är en 
kostnadseffektiv lösning, då den har färre papperslager  
än laminatdörren. Det är en stryktålig dörr vars kärna  
är av spånskiva.

Välj draghantaget så att den 
passar övriga inredningen.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

 70 Infälld, fabriksstandard 25 Utanpåliggande dosor

Draghandtag som passar till EFFECT: Liune standard, Luke, Line, Leo, 
Aune, Laura.

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO6  610  1335 / 2130  1350 / 2170  631  2060
LiO7  710  1535 / 2130  1550 / 2170  731  2060
LiO8  810  1735 / 2130  1750 / 2170  831  2060
LiO9  910  1935 / 2130  1950 / 2170  931  2060
LiO10  1010  2135 / 2130  2150 / 2170  1031  2060
LiO12  1210  2535 / 2130  2550 / 2170  1231  2060
Storlekar pardörr
LiO12  1234  2538 / 2130  2558 / 2170  631+631  2060
LiO14  1434  2938 / 2130  2958 / 2170  731+731  2060
LiO16  1634  3338 / 2130  3358 / 2170  831+831 2060
LiO18  1834  3738 / 2130  3758 / 2170  931+931  2060
LiO20  2034  4138 / 2130  4158 / 2170  1031+1031  2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.        

 Element Öppning element Dörr

70
m

m

Höga dörrmodeller i 2300 mm höjd är D9 och upp till 2600 mm 
finns dörrmodellerna D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D13, D17.
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Isolerar ljud effektivt  
och kompletterar rummets  

inre trivsamhet.

D18 ljudteknisk dörrCALM
När du vill ha lugn och ro. Liunes nya CALM dörr har  
ingen tröskel, men däremot en nedsjunkande  
tätningströskel som kombinerar säkerhet och trivsel  
på ett omärkbart sätt. Dörrens färg är vackert vit, vilket  
gör att CALM passar även den krävande inredaren.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 och samt akustikskivor
• en innerdörr, nedsjunkande tröskel  
 samt upphängningsfästen
• specialkarmar färdiga med borstar  
 och dB-tätningar

Karmarna är specialtillverkade 
med infästa specialborstar samt 
dB-tätningar.

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 660 1535 / 2130 1550 / 2170 25 781 2060
LiO8 760 1735 / 2130 1750 / 2170 25 881 2060
LiO9 860 1935 / 2130 1950 / 2170 25 981 2060
LiO10 960 2135 / 2130 2150 / 2170 25 1081 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, den fria dörröppningen är -50mm i CALM-modellen
***) Ljudisoleringsklass 25 dB, laboratoriemätning DnT,w(dB) 32

 Element Öppning element Dörr

95
m

m

 95 Infälld, fabriksstandard 25 Infällda låga dosor

Draghandtag som passar till CALM: Luke

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

Som isolering inne i  
elementet finns en akustik-
skiva av obrännbart stenull.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Ljudisoleringsklass  
25 dB DnT,w (dB)32

Värdefull  
extra utrymme

D19 lättdörrOVI40
Liunes NYASTE tillägg är OVI40 kollektionen vars  
lätta vikt  passar till massproduktion och effektivisering. 
Den kvalitetssäkra nordiska stålstommen, dörren och 
karmarna ger funtionalitet till alla utrymmen.

Draghandtaget är Liunes 
vackra standardhandtag.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• mjukstängare 
• print MY DOOR

 70 Infälld, fabriksstandard 32 Utanpåliggande dosor

Draghandtag som passar till OVI40: Levereras med Liunes  
standarddraghandtag.

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7  710  1535 / 2130  1550 / 2170  731  2060
LiO8  810  1735 / 2130  1750 / 2170  831  2060
LiO9  910  1935 / 2130  1950 / 2170  931  2060
LiO10  1010  2135 / 2130  2150 / 2170  1031  2060
LiO12  1210  2535 / 2130  2550 / 2170  1231  2060
Storlekar pardörr
LiO14  1434  2938 / 2130  2958 / 2170  731+731  2060
LiO16  1634  3338 / 2130  3358 / 2170  831+831 2060
LiO18  1834  3738 / 2130  3758 / 2170  931+931  2060
LiO20  2034  4138 / 2130  4158 / 2170  1031+1031  2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.       

 Element Öppning element Dörr

70
m

m

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

28 29



Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

D20 by Johanna OrasART
Innerdörrens enda funktion behöver inte vara att dela 
utrymmen. Dörren kan även vara ett element som bringar 
glädje och trivnad i vardagen. Liune by Johanna Oras 
-dörrkollektionen tar på ett unikt sätt med konsten som 
en del av vardagen. Konstens djupaste syfte är att bringa 
upplevelser och välmående till varje upplevd dag. Konsten 
behöver inte bara hänga på väggen, utan den kan vara 
närvarande i hemmet på föremål, textiler och även på 
överraskande ställen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID
• ett fabrikssvetsat mellanväggselement  
 som innerdörren glider in i
• en innerdörr och ett konstverk på magnetskiva
• karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER
• draghandtagsmodell efter önskemål
• infälld eller utanpåliggande lås
• automatdörr med användningsmekanism 
 efter önskemål
• mjukstängare

 70 Infälld, fabriksstandard 25 Utanpåliggande dosor

Draghandtag som passar till ART: Liune standard, Luke, Line, Leo,  
Aune, Laura, Lara

Stom- Drag-  
tjocklek handtag Dörr Eldosa

 Fri
Storlek    öppning** bredd x höjd bredd x höjd* bredd x höjd

LiO7 710 1535 / 2130 1550 / 2170 731 2060
LiO8 810 1735 / 2130 1750 / 2170 831 2060
LiO9 910 1935 / 2130 1950 / 2170 931 2060
LiO10 1010 2135 / 2130 2150 / 2170 1031 2060
LiO12 1210 2535 / 2130 2550 / 2170 1231 2060
Storlekar pardörr
LiO12 1234 2538 / 2130 2558 / 2170 631+631 2060
LiO14 1434 2938 / 2130 2958 / 2170 731+731 2060
LiO16 1634 3338 / 2130 3358 / 2170 831+831 2060
LiO18 1834 3738 / 2130 3758 / 2170 931+931 2060
LiO20 2034 4138 / 2130 4158 / 2170 1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial. 
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.  
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.        

 Element Öppning element Dörr

70
 m

m

En nyhet i Liunes dörrkollektion är konstdörren  
ART by Johanna Oras. Genom att kombinera vardagen och 
konsten gör du ditt hem till en helhet som smeker sinnena.

”Konst är honung  
för själen.”

Johanna Oras

Konstverket kan även fås som print 
till dörrarna D1, D2, D3 och D9

Passion
De röda lågorna är som ett brinnande  
hjärta, evig kärlek.
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LÅS L1  WC röd-grön
LÅS L4 Pocket door Liune lock
LÅS L2  Abloy-lås m.vit täckbricka

LÅSMODELLER

DRAGHANDTAG
STANDARDHANDTAG 150 mm infälld
LUKE 144 mm silver,  
  *färgval: alla RAL- och 
   NCS-färger
LINE 250 mm utanpåliggande handtag, krom
LILY 304 mm utanpåliggande handtag, krom
LAURA 400 mm utanpåliggande handtag, rostfritt

Liune  
tillbehör

LIUNE SAUNA 500 mm asp
AUNE 60 mm rund, silver
LEO 46 mm rund, silver, guld
LYRA 60 mm rund, rostfritt
LUNA 50 mm kvadrat, rostfritt
LUCKY 65 mm rund, rostfritt
LARA 60 mm rund, grafitsvart, rostfritt

Pardörrar  
eller enkeldörrar

EN AVSLAPPNAD START PÅ  
VARDAGEN! 
Farväl spring till skåpen och rota bland 
hyllor! Med Liunes pardörrar kan du skapa 
t.ex. en elegant walk-in closet i ditt hem. 
Gå in och se genast allt du behöver för 
dagen. Skåp och hyllor kan fästas i Liunes 
hårda elementstomme efter instruktioner 
redan i byggskedet.

Lägg till en sista touch med färger och  
belysning så får du en underbar helhet.

Varje Liune är en individ som skapar ett lyckat 
uttrymme. Elementstommen, dörrarna och 
karmarna är skräddarsydda till kunden. De 
glidande innerdörrarna är ett tacksamt val 
för alla hemmets utrymmen, då dörrarne inte 
kräver extra yta när de öppnas; utan tvärtom, 
Liunes skjutdörrar skapar yta!

L1, silver L1, guld L4L2 L5 L6 L8

LÅS L5  Lås glasdörr roster m.nyckel
LÅS L6  Lås glasdörr roster m.vred
LÅS L8  Magnetlås m.kod eller elektronisk nyckel,  

 passar t. LD1 massivdörr 40 mm

L8 Magnetlås

L8 Magnetlås

L2 AbloyL2 Abloy

L5 lås till glasdörr

LUKE* LILYSTANDARDHANDTAG LINE LIUNE SAUNALAURA LUNALYRALEOAUNE LUCKY LARA

NYHET!
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Automatisering till enkeldörrar.

De elektriska funktionerna kan beställar till alla dörrmodeller förutom D5, D11, D16, D17, D18, D19.  
Elementtjockleken vid automatisering är alltid 95 mm. Liunes skjutdörrsautomat möjliggör fullständig  
hinderfrihet. Automatdörren är programmerad att röra sig med en jämn hastighet för att vara så säker  
som möjligt. Alla maskineriets delar är färdiginstallerade och kompatibla med Liune-elementet.

AUTOMATIC D12

DÖRRMEKANISMENS ALTERNATIV ÄR:
• fjärrkontroll • rörelsedetektor • tryckknapp

Liune  
automatdörr

Liune  
bruksanvisning

DÖRRENS FUNKTION

Tryck-och-öppna-mekanism
1. När dörren är låst inne i väggen, fås 
dörren i rörelse genom att trycka in dörren 
på draghandtagets höjd. Dörren låses 
in i väggen genom att ett lätt tryck på 
handtagets höjd.n.

2. Dörren har studsat ut ur väggen så  
att draghandtaget syns delvis.

DÖRRENS EGENSKAPER

I alla mdf-dörrar finns en infälld 
tryck-och-öppna-mekanism i dörrens 
bakkant på handtagshöjd. Tryck-och- 
öppna-mekanismen låser dörren inne i 
väggen och hjälper till att få ut dörren när 
dörren ska stängas.

3. Dörren öppnas eller stängs genom att  
dra i draghandtaget i väggriktningen. Dörren 
stängs och öppnas på samma sätt. Nästa 
alla Liunes dörrmodeller sjunker in i väggen 
när de har infällda draghandtag. Det garan-
terar att hela dörröppningen är fri.

1. 2. 3.

Service
Dörrelementet är servicefritt. Hjulsatserna 
fungerar med kullager och behöver inte 
smörjas eller servas, men de kan bytas 
ut. Dörrens och täckkarmarnas ytor kan 
torkas med milda tvättmedel.

Dörren kan vid behov bytas ut genom 
att ta loss karmlistorna, d.v.s. väggen 
behöver inte rivas.

I glasdörrar sitten tryck-och- 
öppna-mekanismen på dörrens 
överdel.

Tryck-och-öppna-mekanismen 
kan bytas vid behov genom att 
ta loss täckkarmarna och/eller 
dörren.

Mjukstängaren gör stängningen av dörren 
mjukare, d.v.s. bromsar dörrens rörelse vid 
stängning. Den kräver aningen mer styrka  
när dörren öppnas. Vi rekommenderar  
mjukstängaren till skujtdörrar i glas  
för att garantera användnings- 
behagligheten och säkerheten.

Mjukstängare
Går att installera i efterhand till alla dörrar.  
Dörren sluts tätare i motkarmen. Dörren blir  
alltså inte låst, utan mekanismen håller  
dörren tätare sluten.

Dörrens låsmekanism

Rörelsede-
tektor

Tryckknapp

Fjärr- 
kontroll
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Liune  
är färdig!

Installationen av Liune Door är enkel såväl för gör-det-själv-snickaren som proffsbyggaren.  
Följ bara femstegsinstruktionen.

Liune Door 
stegen

1 2

4 5

Liune-elementet kommer färdigt, fabriksmonterat    
   installationen är snabb och enkel.

Mellanväggsstommer är färdig   
   Liune-elementet lyfts på plats.

Elementets underdel installeras i höjd med den  
färdiga golvytan       fäst med skruvar.

Mellanväggen täcks med väggskivor. Rätt skruvar  
medföljer, med vilka skivorna är enkla att montera.     
    väggytan efterbehandlas.

Ytan är färdig      dörrbladet monteras och  
täckkarmarna fästes med de medföljande skruvarna. 

1

2

3

4

5

Liune elementstommen levereras direkt till 
arbetsplatsen, antingen i ett stycke eller i 
två Liune Quick Frame delar.

3
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120
70 95

Mellanväggsstomme 
70, 95 ja 120 mm 

Dörrbredd pardörr
LiO10, LiO12, LiO14, LiO16, LiO18,  
LiO20, LiO22

       Innerdörr modeller

SPEGEL- OCH GLASDÖRRAR
LIGHT  D7  med ljusöppning
STAR D8  spegeldörr m.glas
TIME D9  glas
HEAT  D11  bastu
MY DOOR  D14  med print
SURFACE  D15  utanpåliggande

LJUDKLASSIFICERING dörr 25 dB
CALM D18  ljudklassificering DnT, w(dB) 32

LÄTTDÖRRAR
OVI40 D19  lättdörr av trä

Liune Door  
befriar ytorna.

I leveransen ingår dörr, täckkarmar och ett installationsfärdigt mellanväggselement som  
dörren glider in i. Liune-helheten spar 1-3 värdefulla kvadrameter golvyta per dörr, då dörren  
är helt gömd i väggkonstruktionen när den är öppen.

LIUNE DOOR  en helhetsleverans

Skjutdörrselement
Ett installationsfärdigt stomelement i stål 
med fixa aluminiun- och underskenor 
samt plats för den valda Liune dörren.

Innerdörr
Dörren kommer färdigt med upphäng-
ningsmekanismer och flera modeller har 
en låsbar tryck-och-öppna-mekanism och 
draghandtag. Liunes vita dörr är alltid i 
färgtonen NCS 0502-Y halvmatt.

Täckkarmar
Täckkarmarna är vita (NCS 0502-Y) och 
glansgraden är halvmatt. De är alltid 
dimensionerade för ett lager gips/sida. 
Bastudörrkarmarna är av asp. Liune D5 
leveransens täckkarmar är fukttåliga.

Fästen
Hjulsatser med kullager och skruvar till 
gipsskivor som fästes i elementet och till 
täckkarmarna. Innehåller även karmplugg 
och soft-tätning för dörrsidan.

Förberedd för eldragningar
Elementet är färdigstansad med hål  
för eldragningar.

För arkitekter och konstruktörer: FREE Liune GDL -objekt till Archicad och  
REVIT -objekt nedladdningsbara på  www.liune.fi/bim/sv

       Dörröppningens bredd

Mellanväggsstomme 
70, 95 ja 120 mm

Dörrbredd enkeldörr
LiO6, LiO7, LiO8, LiO9, LiO10,  
LiO11, LiO12

2

3

Väggregeltjocklekarna 70, 95 och 120 mm bestämmer dörrele-
mentets tjocklek. Måtten för dörrelementets dörröppning väljs 
baserad på dess användning.

Så här väljer du en  LIUNE HELHET

1       Mellanväggstommens tjocklek

   välj element baserat på väggtjockleken
70 mm, 95 mm tai 120 mm

Enligt föreskrifterna ska dörröppningarnas bredd vara minst  
810 mm, vilket har medfört att Liunes bredd Li08 (b=810 mm)  
är den vanligaste använda bredden.

MASSIVDÖRRAR
HOPE  D1  massivdörr
STRENGTH  D2  laminatdörr
MAGIC D3  slät vit
CLASSIC  D4  spegeldörr
THEME  D5  fukttålig
MOUNTAIN D6  ekfaner
REFLECT  D10  dörr med spegel
HEAT  D11 bastu
WAVE  D13  träfaner
MY DOOR  D14  med print
SURFACE  D15  utanpåliggande
EFFECT D17  melamin, vit
ART D20  konstdörr

Liune Door är  
en modern skjutdörrshelhet  

för innerväggar.

ASENNUSOHJE | ELEMENTTI | OVI | KARMIT

Liunemdf
YKSILEHTINEN LIUKUVÄLIOVI

Installationsanvisningar
För elementet, som installeras i när 
väggstommen byggs, och för dörren, 
som normalt installeras när ytorna 
efterbehandlas.
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Liune Door  
säljkontor:

Aulis Lundell Oy
Tel 020 7341 400 

myynti@liune.fi 
www.liune.fi/sv

Försäljning:
www.liune.fi/sv

Liunes elementstomme
Vi ger 5 års garanti för Liune Door  

-stommen. Detta förutsätter att produkter-
nas installationsanvisningar har följts och 
produkterna har använts endast i hemmet. 

Garantin gäller i Norden.

Garantitid
Elementstommens garanti gäller i fem 

(5) år fr.o.m. köpdagen. Det ursprungliga 
kvittot krävs som bevis för köpet.

Vad täcker garantin?
Garantin täcker den för torra mellanväggar 

ämnade fabrikssvetsade elementstom-
men. Konstruktören/byggdesignern för 

varje objekt svarar för att konstruktionen i 
fråga är lämpad för användningssyftet.

Vid problem
Fabriken undersöker och bestämmer ifall 
garantin täcker det upptäckta felet. Om 
garantin täcker felet, åtgärdar fabriken 
felet. Fabriken betalar reparationskost-
nader samt reparatörernas arbets- och 

resekostnader förutsatt att åtkomlighet till 
produkten inte orsakar särskilda  

kostnader. Detta gäller ej reparationsarbe-
ten som fabriken inte har auktoriserat.

Vad täcker garantin ej?
Garantin täcker ej produkter som har  

installerats med fel eller felaktigt, förvarats 
fel, som har använts felaktigt eller som har 

modifierats felaktigt.

Garantin täcker ej normal slitage, fel som 
uppkommit p.g.a. slag, stötar eller olyckor, 

eller påverkan orsakad av kemiska 
reaktioner.

Underhåll
Får ej underhållas

Installation
Ett element med fabriksfel får ej instal-
leras. Elementet fixeras vid gipsning när 
väggens ena sida har blivit gipsad, eller 
i väggreglarna anslutna till elementet. 

Elementets räthet och våg måste  
kontrolleras. Om du är osäker gällande 
instruktionen, kontakta en yrkesman.

Lagstiftning
Köparen har rättigheter enligt konsu-

mentskyddslagens 5:e kapitel, vilka detta 
garanti inte inkräktar på. Läs mer om våra 

garantier på sidan www.liune.fi/sv.

Aulis Lundell Oy:s verksamhet är certifierad 
enligt ISO9001 -kvalitetledningssystemet. 
Certifieringen har funnits sedan är 2004.

ISO 9001 SERTIFIOITU LA ATUJÄRJESTELM
Ä

VT
T EXPERT SERVICES OY

Versamheten miljöcertifierad sedan år 2004.

Liune Door är patenterad  
No FI 7139 16.11.2005

EPD No. RTS_38_19 
LIUNE -door system 
with glass/MDF door
www.liune.fi/epd/sv
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