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Kotisi on ainutlaatuinen

Anna ainutlaatuisuuden näkyä myös kotisi säilytysratkaisuis-

sa. Meiltä saat mittatilaustyönä valmistetut kotimaiset liu-

kuovikaapit. Ne suunnitellaan sinun toiveidesi mukaan, kotisi 

mittoihin. Tarvitsit sitten kaapin eteiseen ulkovaatteille, -

tason olohuoneeseen tai vaatekaapin makuuhuoneeseen – 

suunnittelemme sen kotiisi sopivaksi.

Inarian liukuovikaapit säästävät tilaa ja antavat monia mah-

dollisuuksia sisustaa koti mielesi mukaan. Ei liene salaisuus, 

että mittatilauskalusteet näyttävät hyvältä ja sopivat niille 

varattuun tilaan. Millilleen.

Tutustu materiaaleihimme ja inspiroidu esimerkkitoteutuk-

sista – suunnitellaan yhdessä unelmiesi liukuovikaappi.
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Inaria-liukuovikaapit valmistaa Finnmirror

Finnmirror on yksi Suomen merkittävimmistä kiintokaluste-
valmistajista. Inaria-liukuovikaappien lisäksi tuotteisiimme
kuuluvat Finnmirror -kylpyhuonekalusteet sekä kodin
sisustuspeilit.

Kaikki Inaria-liukuovikaapit ovat kotimaisia Avainlipputuotteita.
Ne valmistetaan perheyrityksemme Sastamalan tehtaalla
sinun kotisi mittojen mukaan.
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Suunnittele sinä tuote.
Me valmistamme sen mittojesi mukaan.
Millainen säilytysratkaisu sopisi juuri sinulle? Ota mitat tilasta, (leveys, 

korkeus ja syvyys).

Kokeile ja yhdistele eri materiaaleja, joita löydät tästä esitteestä tai inaria.fi 

sivuilta. Lähin Inaria-myyjäsi auttaa sinua toteuttamaan haluamasi säilytys-

järjestelmän. Lopputuloksena on yksilöllinen tuote. Designed by you.

Millilleen
Leveys, korkeus ja syvyys.

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

 – 4 –

Voit myös hahmotella kaappisi Inarian
nettisuunnitteluohjelmalla osoitteessa:
suunnittele.inaria.fi

korkeus

leveys
syvy

ys
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PEILI- JA LASIVÄRIT

ERIKOISLASIVÄRIT

MATERIAALIT
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hopea pronssikirkas hopeamatta
hopeanharmaa

mustatähtisumumattamustahelmiäishopeamatta
lumivalkoinen

soft valkoinenvaaleanruskeamustatumma

punainen

hopeanharmaa

etsattu

valkoinen

opaalilumivalkoinenpronssi peiliharmaa peilikirkas peili beige

RUNKOVÄRIT 19MM

premium tammi
tumma

premium tammi
vaalea

valkoinen premium

valkoinen

cashmir vaalea tammi tammi tumma pähkinä wenge

premium musta grafiitti harmaa akaasia

HIGH LINE RUNKOVÄRIT 19MM RUNKOVÄRI 16MM

korkeakiiltoinen
valkoinen

korkeakiiltoinen
harmaa

mattamusta valkoinen



MDF LEVEÄKEHYSVÄRIT LUMI, 3-URAINEN

valkoinen tammi tumma pähkinä
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valkoinen

MDF KEHYSVÄRIT, 100MM

valkoinen tammi tumma pähkinä

valkoinen tammi musta

MDF KEHYSVÄRIT, 60MM

tumma pähkinä

vaalea tammi
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ALUMIINI SUORAKEHYSVÄRIT 33 MM

ALUMIINIKEHYSVÄRIT 23 MM

valkoinen hopea musta

valkoinen hopea musta pronssi
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ALUMIINIPIILOKEHYSVÄRIT

valkoinen hopea

ALUMIINIKEHYSVÄRIT 33 MM (classic malli)

valkoinen hopea musta pronssi

musta
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Led-hyllyvalo ja vaatetanko Lasihyllyt mittatilauksena Ulosvedettävä
housuteline

Led-valolista

Kravatti- ja huiviteline Ulosvedettävä
vaatetanko

Ulosvedettävä peili Ulosvedettävä
lankahylly

Ulosvedettävä kokoon-
taittuva silityslauta

Matala kori Liukuoven
magneettihidastin

Laatikot

Perheyritys vuodesta 1923
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