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Kun kaikki on järjestyksessä, arki-

kin sujuu helpommin.

Kabinetti-liukuovijärjestelmällä 

ratkaiset kodin kaikki säilytyk-

seen  liittyvät ongelmat tyylillä.

Kodin sisustuksen viimeistelevät 

liukuovet toimivat myös tilanja-

kajina.

Laajasta mallistostamme löydät 

vakaasti rullaavat ja turvalliset 

ovet sekä tarpeittesi mukaan ra-

kentuvat säilytysratkaisut.

Kalusteet valmistetaan juuri 

Sinun tarvitsemien mittojen mu-

kaan



Ovien takana

Kabinetti säilytysjärjestelmä mukautuu moniin eri kohteisiin. 

Järjestelmällä ratkaiset erilaiset säilytystarpeet niin eteisessä 

makuuhuoneessa, kodinhoitohuoneessa, olohuoneessa kuin 

konttorissakin. 

Säilytysjärjestelmää hankittaessa onkin tärkeää miettiä mitä 

siellä tullaan säilyttämään ja valita toimivat mekanismit sen 

mukaan. Samoin on tärkeää kiinnittää huomiota mekanismi-

en laatuun, jotta ne kestävät pitkään käytössä.

Se millainen järjestelmä on paras kulloinkin, vaihtelee käyttä-

jän mukaan. Esimerkiksi käyttäjän ikä ja pituus vaikuttaa sii-

hen kuinka käyttökelpoisia eri korkeudella olevat hyllyt ovat. 

Erilaiset ulosvedettävät laatikot ja korit tuovat taaimmatkin 

normaalisti hankalasti käytettävät tuotteet esille. 

Kabinetti- säilytysjärjestelmä suunnitellaan, mitoitetaan ja val-

mistetaan aina Sinun tarpeittesi mukaan. Mieti tarpeesi ja ker-

ro ne myyjällesi, jotta hän suunnittelee Sinulle parhaan mah-

dollisen säilytysratkaisun.

Kabinetti tuotteet valmistetaan Suomessa pääasiassa suoma-

laisista materiaaleista, juuri Sinun tarpeittesi mukaan.



• Useat käyttöalueet perustuvat siihen kuinka pitkä käyttäjä on. Usein käytettävät vaatteet tulisi suunnitella 

alueisiin KA1 ja KA2.

• Kun vanhenemme niin käyttöalueemme muuttuu merkittävästi. Tällöin tulee entistä tärkeämmäksi, että 

suunniteltu kokonaisuus voidaan esim. hyllyjen korkeutta siirtämällä muuttaa sen hetkistä käyttötarkoitusta 

vastaavaksi. 

• Lisätarvikkeet kuten laatikot, lankakorit ja vaatehissi ovat erityisen tärkeitä alueilla KA2 ja KA3. 
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Kuinka suunnittelet itsellesi sopivan ja ergonomisen säilytysjärjestelmän?

KA 1

KA 2

KA 3

< 400 mm

< 500 mm

< 600 mm

1. Käyttöalue  -  kaapin korkeus

2. Käyttöalue  -  kaapin syvyys



1  Vaatetanko

Metriin vaatetankoa voi ripustaa 

25 paitaa tai puseroa (4 cm / vaate)
Tarvittavan tilan korkeus:
- 1,7 m pitkät takit
- 1,2 m puserot

- 1,2 m paidat

Ulosvedettävä vaatetanko
Käyttökelpoinen kun kaapin syvyys 
on pieni, alkaen kaappisyvyydet 30 cm.

Vaatehissi
Vaatehissillä voit sijoittaa vaatteita hanka-
lammin käytettävälle alueelle, mutta saat 
ne kuitenkin helposti esille.

Vaatekori rullakiskolla
Korien avulla saat tuotteet hel-
posti käytettäväksi, korien väri 
on harmaa.
Korien korkeudet ovat 12 ja 24 
cm, syvyys 45 cm, ja leveydet 40, 
50 ja 60 cm.
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Ulosliukuva siivouskaapin hyllykkö
Mitat: Korkeus 1320 mm, leveys,  
350 mm ja syvyys 500 mm.
Väri: Hopeanharmaa RAL9006  

Ulosliukuva tarvikevaunu
Mitat: Korkeus 630 mm, leveys 175 mm 
ja syvyys 500 mm.
Väri: Hopeanharmaa RAL9006  

Kääntyvä housuteline
Kääntyvään telineeseen voi ripustaa 
7 housut.
Vaadittu asennustila 45 x 45 cm, 
korkeus 85 cm.

Metabox laatikko
Korkeus 15 cm, harmaa.
Leveydet 40, 50, 60 ja 80 cm.
Sisältää vaimentimen.

Antaro laatikko
Korkeus 16 cm valkoinen.
Leveys vapaa aina  80 cm asti.
Sisältää vaimentimen.

Tandembox- laatikko
Korkeus 16 cm harmaa.
Leveys vapaa aina  80 cm asti.
Sisältää vaimentimen.

Kenkäkaappi
Leveys skaalautuu aukon 
mukaan välillä 468-900 mm.  
Korkeus 1170 x syvyys 280 mm.
Kolme kippaavaa hyllyä. Saatavissa 
kaikissa runkoväreissä (sivu 46)

Siivouskaapin hyllykkö koukuilla
Väri: Hopeanharmaa. 
 Mitat: 790x385x120
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RUNKOJEN MEKANISMEILLA, KOREILLA JA LAATIKOILLA TILA TEHOKKAASTI KÄYTTÖÖN

LAATU

LAATIKOT

LAADUKAS

RUNKO



LANKAKORIT

MEKANISMIT

TOIMIVUUS

RUNGOT



Yleisimpiä ryhmiä

Ryhmä 1

Ryhmä 9Ryhmä 8Ryhmä 7

Ryhmä 6Ryhmä 5Ryhmä 4

Ryhmä 3Ryhmä 2



Runkoja suunniteltaessa voi helposti lisätä tai poistaa hyllyjä, 

vaatetankoja, koreja ja laatikoita. Välisivujen paikkoja voi hel-

posti siirtää ohjelmassa, näin näet vaikutuksen säilytystiloihin. 

RP Designer on 3D-suunnitteluohjelma Kabinetti liukuovien ja run-

kojen suunnitteluun. Ohjelman avulla näet oman kaapistosi kolmi-

ulotteisena piirroksena. Sen avulla on helppo kokeilla eri  materi-

aaleja tai erilaisia jakoja oviin. 

Suunnitelmasta saadaan tulostettua mitoituskuvat asiakkaille 

mittojen tarkistusta varten.

Pyydä myyjääsi piirtämään Sinulle Kabinetti-liukuovikaapistosi, näet jo ennakkoon miltä se näyttää.

Animaation avulla voit tarkistaa ovien avautumisen ja esimerkiksi 

korien toimivuuden.

3D Suunnitelma 

RUNGOT





Ovaalivaatetangoissa on tuke-

vat metalliset kannakkeet.

Jaetussa ovessa käytetty te-

hosteena hiilikuitukalvoa.

Liukukoreilla saadaan tila te-

hokkaasti käyttöön. Koreissa 

värinä harmaa.

Kehys 300 eloksoitu alumiini, alumiinimelamiini ja hiilikuitukalvo.

OLOHUONE





Kehys 320 eloksoitu alumiini, tummatammi ja valkea Ruoko-laminaatti.

Kulmakaapeissa kiskot on vii-

meistelty jiiraamalla.

Vakio+ kulmayksikössä on 

run saasti säilytystilaa. 

Vakio+ säädettävällä sokkeli-

pohjalla tila tehokkaasti käyt-

töön. Pohja on myös helppo 

asentaa.  

OLOHUONE





Kehys Witka Wood alumiini, puhtaanvalkea lasi.

Metabox-laatikoissa on vakio-

na Blumotion vaimentimet.

OLOHUONE

WitkaWood mallissa on vii-

meistelty vedinmuotoilu.



Jaetussa ovessa käytetty tehosteena hiilikuitukal-

voa.



Jaetussa ovessa musta puunsyy-

melamiini tehostevärinä 

Liukukoreilla saadaan tila te-

hokkaasti käyttöön. Korin väri 

on harmaa.

Ovaalivaatetangoissa on tuke-

vat metalliset kannakkeet.

Kehys 300 eloksoitu alumiini, harmaa lasi ja tummanharmaa melamiini.

OLOHUONE





Petrolin väri piristää vaaleaa 

tilaa. 

Apila-laminaattiovi on jaettu 

pintalistalla kahteen osaan.

OLOHUONE

Kehys 300 eloksoitu alumiini, petroli melamiini ja valkoinen Apila-laminaatti.





Kaappiin voi valita tarpeen 

mukaan erilaisia laatikoita tai 

koreja.

Vakio+ rungossa hyllynkannak-

keet on piilossa hyllyn sisällä.

Mustassa Apila-laminaatissa 

kuvio tulee esiin vallitsevan 

valon mukaan.

Kehys 340 eloksoitu alumiini, musta Apila-laminaatti ja kirkas peili.

ETEINEN





340 profiilissa on suorat ja sirot 
linjat.

Kehys 340 eloksoitu alumiini, kirkas peili ja tumma tammimelamiini.

ETEINEN

Vakio+ rungossa hyllynkan-

nakkeet on piilossa hyllyn si-

sällä.

Vakio+ runkoon on mahdol-

lista valita matala säädettävä 

sokkeli.





Apila-laminaatin kuvio syn-

tyy kuvion eri kiiltoasteista.

MAKUUHUONE

Vakio+ rungossa hyllynkannak-

keet on piilossa hyllyn sisällä.

Metabox- laatikoilla saadaan 

tila tehokkaasti käyttöön.

Kehys 300 eloksoitu alumiini, valkoinen Apila-laminaatti.





Kenkäteline mitoitetaan aina 

rungon leveyden mukaan.

Kehys 300 valkea alumiini, valkea melamiini- ja beige hiilikuitukalvo.

Harmaat Metabox-laatikot 

kuuluvat  Vakio+ säilytysjär-

jestelmän lisävarusteisiin.

MAKUUHUONE

Beige hiilikuitu tehosteraita-

na.





Ovaalivaatetangoissa on tuke-

vat metalliset kannakkeet.

Kehys 400 valkea, valkea melamiini.

400 sarjan kehä ja välijakajat 

ovat 100 mm leveitä.

Metabox-laatikoilla tavarat 

pysyvät järjestyksessä ja ovat 

helposti käytettävissä.

MAKUUHUONE





MAKUUHUONE

Tasainen alakisko ei kerää ros-

kia.

Laine melamiinilevyissä on voi-

makas syykuvio elävöittämässä 

pintaa.

Antaro-laatikoilla tavarat pysy-

vät järjestyksessä ja ovat hel-

posti käytettävissä.

Kehys 300 alumiini, valkea melamiini ja musta Laine.





MAKUUHUONE

Laine melamiinilevyissä on voi-

makas syykuvio elävöittämässä 

pintaa.

Metabox- laatikoilla saadaan 

tila tehokkaasti käyttöön.

Kehys 300 alumiini, valkea Laine.





Tasainen alakisko ei kerää ros-

kia.

Ovia voi ”tuunata” oman näköi-

seksi esimerkiksi teippaamalla 

niihin teksti.

Osasta materiaaleista näkyy 

kaappiin sisään.

OLOHUONE

Kehys 340 alumiini, puhtaanvalkea lasi ja tummanruskea kerroslasi.





Kehys 300 eloksoitu alumiini, Cappuccino lasi ja valkea Apila-laminaatti.

Metabox- laatikoilla saadaan 

tila tehokkaasti käyttöön. Ko-

reissa rullakiskot, värinä har-

maa.

TYÖHUONE

Ovaalivaatetangoissa on tuke-

vat metalliset kannakkeet.

Jakajalistoilla saadaan toisen-

lainen ilme oviin.





Liukuovilla luot myös tyylik-

kään kokonaisuuden toimis-

toon.

KONTTORI

Laine melamiinilevyissä on voi-

makas syykuvio elävöittämässä 

pintaa.

Kehys 340 eloksoitu alumiini, musta Laine





TILANJAKO

Yläkantavassa tilanjako-

ovessa   lattia jää esteettö-

mäksi.

Kehys 500 tilanjako-ovi eloksoitu alumiini, opaali lasi.





TILANJAKO

Yläkantavassa tilanjako-ovessa   

lattia jää esteettömäksi.

Kääntyvä housuteline pitää 

housut hyvässä järjestyksessä.

Ovaalivaatetangoissa on tuke-

vat metalliset kannakkeet.

Kehys 500 tilanjako-ovi eloksoitu alumiini, valkea melamiini ja tummanruskea kerroslasi.



Vakio+ säilytysjärjestelmällä on help-

po rakentaa tarvittava yksilöllinen kaa-

pisto. Kaapistot mitoitetaan aina tilan 

mukaan.  Voit valita tarvittavat hyllyt, 

vaatetangot, laatikot ja korit tarpeittesi 

mukaan. Rungoissa käytetään 18 mm 

Eggerin laadukasta melamiinilevyä. Reu-

nat on nauhoitettu 2 mm abs nauhalla.

RUNKOVÄRIT

Asennusvideo osoitteessa:

 www. kabinetti.fi/ideat

Kabinetti videot:

 www. kabinetti.fi

http://www.kabinetti.fi
http://www.kabinetti.fi/ideat


Valkea Harmaa

Valkaistu tammiLaava

Tummanharmaa

RUNGOT



Eloksoitu alumiini
(350ALU)

Shampanja 
(34SHA)

Musta
(34MUS)

Valkea alumiini
(30VAL)

Eloksoitu alumiini
(30ALU)

Valkea alumiini
(34VAL)

Eloksoitu alumiini
(34ALU)

Musta
(30MUS)

Valkea alumiini
(32VAL)

Eloksoitu alumiini
(32ALU)

Shampanja
(30SHA)

WitkaWood
(320WIT)

Musta
(32MUS)

ALUMIINIKEHYKSET

300- SARJA



200- SARJA

100- SARJA

* Vain yläkantava 

tilanjakoprofiili

Valkea alumiini
(41VAL)

Valkea alumiini
(40VAL)

Valkea alumiini *
(50VAL)

Eloksoitu alumiini *
(50ALU)

Valkea
(10VAL)

Mattahopea
(10HOP)

Valkea
(20VAL)

Mattahopea
(20HOP)

TERÄSKEHYKSET

PROFIILIT

500- SARJA400- SARJA
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LASIT

L16 Matta

PEILIVÄRIT

L08 Cappuccino L18 Grafiitti
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KERROSLASIT

L62 OpaaliL61 Kirkas L63 Tummanruskea P04 2-Puoleinen
kirkas peili

L64 Valkea

HUOM ! Kerroslasi ei 
mahdollinen 100- ja 

200-sarjaan   

L03 Valkea L04 Harmaa L10 Musta L11 PunainenL12 Puhdas valkea

P01 Kirkas P02 Harmaa P03 Pronssi



MELAMIINIT

LAMINAATIT

HIILIKUITUKALVOT

VAM  Valkea HAM  Hopeanharmaa

AMP  Alumiini pysty
AMV  Alumiini vaaka

PET  Petroli

LV  Laine valkea vaaka
(ei tilanjako-oviin)

LM  Laine musta vaaka
(ei tilanjako-oviin)

TTP  Tumma tammi
TTV  Tumma tammi vaaka

PMP  Pähkinä pysty
PMV  Pähkinä vaaka

TVP  Valkaistu tammi
TVV  Valkaistu tammi vaaka

APM Apila musta APV Apila valkea RUM Ruoko musta
RMV Ruoko musta vaaka

RUV Ruoko valkea
RVV Ruoko valkea vaaka

Maksimi korkeus 60 cm /ovi

 L13 Hiilikuitu L19 Hiilikuitu, beige

PEILIMATERIAALIT

R
Myös runkoväriR

R

VAK  Kiiltävä valkea

R

HTM  Tummanharmaa

R
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http://www.kabinetti.fi
http://www.kabinetti.fi
http://www.kabinetti.fi
http://www.hahle.com
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