


Kaappeja, 
pukeutumishuoneita 
ja tilanjakajia - joka 

tarpeeseen ja 
budjettiin.



Kaapit

Pukeutumishuoneet

Tilajakajat



www.boxx.fi    
Varaa maksuton suunnitteluaika verkosta

Tunnissa tarjous Tee tilaus Valmista 3 viikossa
Tapaaminen myymälässä Tarkista yksityiskohdat ennen tilausta Toimitus ja asennus

Tapaamisen aikana käymme läpi 
seuraavat asiat:

a) Mitat ja toiminnallisuudet
b) Budjetti
c) Prosessi 
 
Tapaamisen aikana piirrämme  
kaapin toiveidesi mukaan. Saat 
tunnissa kotiin vietäväksi kuvat  ja 
tarjouksen.

Voit tehdä lopullisen tilauksen 
myymälässä tai sähköpostilla. Muista 
varmistaa:

a) Mitat ja materiaalit
b) Maksutapa
c) Toimitustapa

Voimme tarvittaessa tulla tarkistusmit-
taamaan tilat ennen tilausta. Tutustu 
rahoitusmahdollisuuksiin verkkosivuil-
lamme.

Kaapit toimitetaan n. 3 viikon 
kuluttua tilauksesta. 

Toimitusvaihtoehdot:
a) Kotiin toimitettuna
b) Toimitettuna ja asennettuna

Ihanan vaivatonta ja helppoa. 

Ostaminen on 
helppoa





Liukuovimallit

Oven koko: Ovea saa jopa 1,5 m leveänä ja 3 m korkeana   Asennustapa: alakiskolla tai yläkantoisena   Profiili: 5mm leveä anodisoitu alumiini. 
Väri: hopea

Jokaisen tarpeeseen ja budjettiin sopivia liukuovimalleja.                 

Oven koko: Ovea saa jopa 1,5 m leveänä ja 3 m korkeana   Asennustapa: alakiskolla tai yläkantoisena   Profiili: 40 mm leveä anodisoitu alumiini. 
Väri: hopea, antrasiitti ja pronssi. Maalattuna: valkoinen ja musta

Oven rakenne mahdollistaa 
kahden eri värisen lasin 
käyttämisen oven eri 
puolilla. Tämä uniikki 
ominaisuus antaa upeita 
mahdollisuuksia sisustus-
suunnittelulle.

Valikoiman visuaalisesti 
huomaamattomin profiili 
on vain 5 mm leveä. Kapea 
ovikehys on valikoiman 
tukevin.

BO 5

Laadukkaasta ja tukevasta 
profiilista on mahdollista 
tehdä myös  suurikokoisia 
liukuovia. Ne tuovat ava-
ruutta pieneenkin tilaan.

BO 40



Tukeva, kapea ja laadukas 
alumiinikehyksellinen 
liukuovi.

Oven pinnaksi voi laittaa 
laseja, peilejä ja levyjä.

BO 22

Oven koko: Ovea saa 1,2 m leveänä ja 2,7 m korkeana   Asennustapa: alakiskolla  Profiili: 22mm leveä anodisoitu alumiini. 
Väri: hopea. Maalattuna: valkoinen

Oven max mitat: 1,2 m leveä ja 2,7 m korkea   Asennustapa: alakiskolla   Profiili: 20 mm leveä anodisoitu alumiini. 
Väri: hopea. Maalattuna: valkoinen

Oven max mitat: 1,2 m leveä ja 2,7 m korkea   Asennustapa: alakiskolla tai yläkantoisena Värivaihtoehdot: Valkoinen ja Sumu         

Malliston kevein ja 
edullisin liukuovimalli.
Kapean kiskon vuoksi 
ovet soveltuvat ahtaa- 
seenkin tilaan.

Oven pinnaksi voi 
laittaa laseja, peiliä tai 
levyä. Oven saa myös 
jaettua eri materiaaleilla 
jakolistan kanssa.

BO 20 Light

Ihastuttava, pelkistetty 
laakaovi. Ovessa ei ole 
mitään ylimääräistä, vain 
yksinkertainen vedin. 

Ovimalli soveltuu sekä liu-
kuoveksi ja tilanjakajaksi.

Laakaovi on parhaimmil-
laan huomaamaton ja su-
lautuu muihin seiniin.
 

BO Solid



Mittatilauksena toteutetettavat liukuovikaapit on juuri sinun tarpeisiin tehty.   

Kaapit

Premium

Voit varustaa kaapin tarpeesi ja budjettisi mukaisesti. Valikoimasta löytyy mm. vaatehissi, housuteline ja kangaskori. Lisää infoa 
varusteista löydät myymälöistä.

Basic Budget





Pukeutumishuoneen voi rakentaa mihin tahansa huoneeseen. Se on iso vaatehuone, jossa on tilaa myös muuhun kuin vaatteiden 
säilytykseen. Pukeutumishuone rakentuu rungosta, tilanjakajista ja varusteista.

Pukeutumishuoneet

Kevyt, ilmava ja monipuolinen runkovaihtoehto, jossa alumiinikiskojen väliin rakennetaan vaatetangoista, hyllyistä, laatikoista ja 
avolokeroista haluttu kokonaisuus.

Klassinen levyrakenteinen runko. Voit yhdistää koreista, laatikoista, housutelineistä, kenkäkoreista, hyllyistä ja vaatetangoista 
kokonaisuuden omien mittojesi mukaan.

BO Base

BO Solo
Kevyt ja ilmava
säilytysjärjestelmä.
 

Perinteinen levyrakentei-
nen runko.





Tilanjakajat

Oven koko: Ovea saa  1,2 m leveänä ja 2,7 m korkeana   Asennustapa: alakiskolla tai yläkantoisena Värivaihtoehdot: Valkoinen ja Sumu      

Oven koko: Ovea saa jopa 1,5 m leveänä ja 3 m korkeana   Asennustapa: alakiskolla tai yläkantoisena   Profiili: 5mm leveä anodisoitu alumiini. 
Väri: hopea

Tilanjakajan saa joko alakantoisena, jolloin huoneen lattiaan tulee alakisko tai yläkantoisena, jolloin lattiaan ei tule kiskoa. TIlanja-
kajiksi soveltuvat liukuovimallit ovat BO 5 Duo, BO 40 sekä BO Solid.          

Oven rakenne mahdollis- 
taa kahden eri materiaa-
livaihtoehdon käyttämisen 
oven eri puolilla. 

 

BO 5 Duo

Vähäeleinen, pelkistetty 
laakaovi on ikuinen
klassikko.

BO Solid



BO 40
Laadukas ja tukeva profiili 
mahdollistaa yhtenäisten, 
suurien ja leveiden lasien 
käytön tilanjakajissa.

 



Materiaalit

Usva NuoskaSumu Kuru

Musta lasi Harmaa lasiRuskea lasi

AlumiiniAntrasiitti Pronssi Valkoinen

matta mattamatta

  Profiili   Profiili

Musta lasi

kiiltävä

  Profiili

Valkoinen levy 

kiiltävä

Musta

Valkoinen levy 

Liukuovet, tilanjakajat
ja rungot

Liukuovet, tilanjakajat
ja rungot

Liukuovet

Profiilit, anodisoitu
alumiini

Profiilit, maalattu
alumiini

Liukuovet, tilanjakajat
ja rungot

Liukuovet, tilanjakajat
ja rungot

Liukuovet, tilanjakajat
ja rungot

Liukuovet ja tilanjakajat

Liukuovet

Musta levy

matta

Liukuovet ja tilanjakajat

LiukuovetLiukuovet

Profiilit, anodisoitu
alumiini

Profiilit, anodisoitu
alumiini

Kirkas lasi Savu lasi

Kirkas peili Savu peili

Liukuovet, tilanjakajat Liukuovet, tilanjakajat

Liukuovet Liukuovet

Opaali

Valkoinen lasiValkoinen lasi

kiiltävämatta

Liukuovet, tilanjakajat

LiukuovetLiukuovet

Profiilit, maalattu
alumiini

  Profiili

  Profiili

Tule tutustumaan 
materiaalivaihtoehtoihin 
myymälässä. Painotek-

nisistä syistä värit saatta-
vat poiketa alkuperäisistä 

väreistä.
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