
Tämän päivän vaatimuksia tilankäytössä ovat monikäyttöisyys, tehokkuus ja kokonaistaloudellisuus 
– nämä edellyttävät tilojen nopeaa ja joustavaa muunneltavuutta lyhyelläkin aikavälillä. Limi-tilanja-
kajat on kehitetty vastaamaan näihin haasteisiin.

Limi-tilanjakajien avulla voidaan toteuttaa tilasuunnittelun nykyaikainen muunneltavuus ja tilojen 
hyötykäyttö tilaisuuden ja henkilömäärän muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Ihanteellisia Limi-tilanjakajien käyttökohteita ovat mm. oppilaitokset, kirjastot, seurakuntatilat, 
kongressirakennukset, konttorit, neuvottelutilat, ravintolat sekä esittely-, näyttely- ja messutilat.
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Limi Privat 110E, Sokos Hotel Tripla
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Limi siirto- ja taiteseinät sopivat vaativaan 
tilanjakoon. Limi Privat 110E siirtoseinät koos-
tuvat erillisistä elementeistä ja ovat joko 1- tai 
2-pisteripustettuja. Limi Privat 110K taiteseinis-
sä elementit on saranoitu toisiinsa.

Limi siirto- ja taiteseiniä on saatavilla äänie-
ristävyyksillä Rw 38 dB, Rw 45 dB, Rw 48 dB 
ja Rw 53 dB. Korkeammat äänieristysominai-
suudet ovat saavutettavissa kaksinkertaisella 
Limi-siirtoseinällä.

Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tilan 
akustiikkaan käyttämällä uritettuja tai perforoi-
tuja pintoja tai kangasta. Kangaspinnat voivat 
olla myös kiinnityspintoja.

Limi-tilanjakajien pintamateriaalit ja rakenne 
voidaan valita tilan käyttö- ja ulkonäkövaati-
musten mukaan, eri materiaaleja voidaan myös 
yhdistellä. Limi siirto- ja taiteseinät voidaan 
toimittaa tarvittaessa myös paloa hidastavalla 
rakenteella. Pintamateriaali toteutetaan asiak-
kaan toivomuksen mukaan, vaihtoehtoina ovat 
tehdasmaalaus, aidot puuviilut, korkeapainela-
minaatit, tussitaulu- ja magneettitaululaminaa-
tit, ikkunat, peilit, kankaat ja tapetit. Myös eri-
koisemmat toiveet pyritään toteuttamaan.

Limi Privat 110E, Sokos Hotel Tripla

Limi Privat 110E, Scandic Rosendahl

Limi Privat 110E, Päiväkehrän kouluLimi Privat 110E, Vesangan päiväkoti ja koulu

LIMI siirto- ja taiteseinät
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LIMI Privat 2pE

Limi Privat110E, Kurikan kampusLimi Privat 110E, Kurikan kampus

Limi Privat 110E siirtoseinät koostuvat 2-pis-
teripustetuista erillisistä (E) elementeistä. Ele-
menteissä on mekaaniset ylä- ja alatiivisteet 
sekä sivuteleskooppitiivistys. Elementit liukuvat 
kevyesti alumiinisella P98-vaakapyöräkiskolla. 
Siirtoseinä voidaan varustaa elementtiin inte-
groidulla käyntiovella tai reunaovella.

Siirtoseinäelementtien varastointiin valikoimas-
samme on monia vaihtoehtoja; varasto voidaan 
sijoittaa kiskolinjan viereen tai viedä kauaskin 
siirtokiskojen avulla.

Siirtoseinän pakkautuminen

Siirtoseinät voidaan varustaa tarvittaessa joko elementtiin sisältyvällä ovella tai reunaovella
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Limi Privat 110E siirtoseinät koostuvat 1-pis-
teripustetuista erillisistä (E) elementeistä. Ele-
menteissä on mekaaniset ylä- ja alatiivisteet 
sekä sivuteleskooppikiinnitys. Elementit liukuvat 
kevyesti KC92-alumiinikiskoilla pakkautuen joko 
kiskon toiseen tai molempiin päätyihin. Siirto-
seinä voidaan varustaa elementtiin integroidulla 
käyntiovella tai reunaovella.

LIMI Privat 1pE

Limi Privat 110E, Kurikan kampus

Siirtoseinän pakkautuminen

Limi Privat 110E, Kurikan kampus

Siirtoseinät voidaan varustaa tarvittaessa joko elementtiin sisältyvällä ovella tai reunaovella
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LIMI Privat taiteseinät

Limi-taiteseinät koostuvat saranoin toisiinsa 
kytketyistä (K) elementeistä. Elementit ovat ylä-
kantoisia ja liukuvat kevyesti KC92-alumiinikis-
kolla.

Elementit voivat olla kiskolinjaan nähden kes-
keisesti tai epäkeskeisesti ripustettuja käyttötar-
peen mukaan. 

Taiteseinän elementtiin voidaan integroida käyn-
tiovi, tai reunimmainen elementti voidaan varus-
taa käyntiovitoiminnolla. 

Epäkeskeinen ripustus ja reunaovitoiminto tue-
taan alaohjauskiskolla.

Limi Privat 110 K, Tuurin koulu Limi Privat 110 K, Tuurin koulu

Taiteseinän pakkautuminen

Taiteseinät voidaan varustaa tarvittaessa joko elementtiin sisältyvällä ovella tai reunaovella
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Limi B on yksinkertainen ja 
kevyt taiteovi, joka toimii tilan-
jakajana ja näköesteenä.

Limi- taiteovet ovat erinomainen valinta, kun 
tarvitaan tuote tilanjakoon tai kevyeen äänene-
ristykseen. Valittavana on kolme erilaista taiteo-
vityyppiä erilaisiin tarpeisiin.

Taiteovissamme on laadukas kuulalaakeroitu 
nailonpyörästö ja alumiinikisko. Paneelit on lii-
tetty toisiinsa pvc-profiililla. Vakioheloituksena 
taiteovissamme on krominen lankavedinpari ja 
mekaaninen salpa. Ovi voidaan varustaa myös 
LC960-lukkorungolla tai suorilla erikoisvetimillä.

LIMI taiteovet

Limi Duo on kaksinkertainen 
taiteovi, jolla saavutetaan Rw 
30 dB ääneneristys. Panee-
leissa on laahustiivisteet. 

Limi Duo Silent on kaksinker-
tainen taiteovi, jolla saavute-
taan Rw 37 dB ääneneristys. 
Paneeleissa on kaksinkertai-
set laahustiivisteet.

Limi Duo, Eskoon tuki- ja osaamiskeskusLimi Duo, Sallan seurakuntakeskus

Taiteoven pakkautuminen

Kaikki taiteovet voidaan tehdä joko 1- tai 2-osaisena
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Muut LIMI tuotteet

Limi taitto-ovia käytetään sähkö- ja teletilojen 
suojaovina. Taitto-ovet tehdään väliovien tapaan 
karmirakenteella. Ovilehtien määrä ja mitoitus 
sovelletaan aukkoleveyden mukaan. Taitto- ovi 
varustetaan LC194-lukkorungolla. Pintamate-
riaaliksi voi valita tehdasmaalauksen, lakatun 
puuviilun tai korkapainelaminaatin.

LIMI Taitto-ovi

Limi- seinäverhouksilla voidaan toteuttaa mo-
nipuolisesti seinäpintojen verhouksia. Seinäver-
houkset voivat olla tiloissa jatkeena siirto- tai tai-
teseinien pintaverhouksille tai ne voivat toimia 
omina yksiköinään – joko tuomaan vaihtelua 
sisustukseen tai parantamaan tilan akustiikkaa.

Verhouslevyt kiinnitetään alumiinilistoilla taus-
tan tukirakenteisiin. Seinäverhouksissa voidaan 
käyttää laajasti erilaisin pintavaihtoehtoja, kuten 
maalattuja, viilutettuja, perforoituja tai kangas-
päällystettyjä verhouslevyjä.

Limi seinäverhous, Eduskunnan lisärakennusLimi seinäverhous, ruokavirasto



Suunnittelupalvelu
Suunnittelupalvelumme antaa Teille Limi –tuotteitamme 
koskevaa informaatiota ja neuvoja sekä toimii mielellään 
yhteistyössä jo projektin alkuvaiheesta lähtien. Tarvittaes-
sa laadimme toteutussuunnitelmat asiakkaan toiveiden 
pohjalta.

Tarjouspyyntö
Myyntihenkilöstömme vastaa mielellään tuotteisiimme liittyviin 
tiedusteluihinne ja tarjoaa kohteeseen parhaiten soveltuvat tuot-
teet. Liitä mukaan tarjouspyyntöön pohja- ja leikkauskuvat, mää-
räluettelo, rakennusselostus, tiedot pintamateriaaleista ja äänie-
ristysvaatimuksista.

Ota yhteyttä niin suunnittelemme yhdessä!

Hallikatu 7, 61300 KURIKKA
puh: 06 4506 700
info@kurikan.com
www.kurikan.com

TILANJAKAMISEN ASIANTUNTIJA
Suunnittelu, myynti, valmistus ja huolto


