ARKKITEHTUURIA
SISUSTUSTA
Väritä koti
ikkunoilla ja ovilla

Ideoita sisustukseen
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VINKKEJÄ

Terrakotan sävyjä löytyy
myös ikkunanpuitteisiin
- kokeile värejä suunnitteluohjelmallamme.

INSPIROIDU

Uutta, vanhaa tai
uusvanhaa – kaikki
onnistuu, sillä ovet ja
ikkunat valmistetaan
aina mittatilaustyönä.
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Päästä luonto sisään
ja maksimoi näkymät
maisemaikkunoilla.

Sisään avautuva ikkuna
sopii kaikkiin kodin tiloihin valitse värisi!

Energiatehokas kiinteä
ikkuna on erinomainen
suuriin maisemaikkunoihin.

Valitse tyylisi mukaiset
ulko-ovet

ikkunat

Ikkunat ja ovet vaikuttavat merkittävästi niin talon julkisivun
ulkonäköön kuin sisäpuolen ilmeeseen. Hyödynnä suunnittelun vapautta ja yli 200 värisävyn mahdollisuuksia. Talosi
arkkitehtuuriin sopivien ulko-ovien ostaminen on helppoa.
Piklaksella on eri tyylisiä ovimallistoja, joista löytyy yhdenmukaiset ovet kodin kaikkiin sisäänkäynteihin. Ryhti-, Mahti-,
Idylli- ja Retro-mallistoiden värisävyt saat myös ikkunoihin.

47 erilaista
pääovea,

4

joiden värejä
ja lasituksia
voit vaihdella.5

Hae inspiraatio

LUONNOSTA

Poimi värimaailma luonnon tarjoamasta maisemataulusta. Piklas-ikkunoiden ja
massiivipuuovien kuultosävyt solahtavat luontevasti maanläheiseen sisustukseen.
Miljöökuvan ikkunoiden sisäpintojen sävy Kuultopähkinä.

SÄVYT sisustuksesta
Omat lempivärit toistuvat kodin sisustuksessa. Miksi et nappaisi ikkunoiden
ja ovien sisäpintoihinkin itsellesi
tärkeää väriä? Hintaero valkoisen
ja värillisen ikkunan välillä on vain
muutama kymppi mutta vaikutus
kodin ilmeeseen iso.

Oven keltaiseen taittuva maalisävy RAL 1002, maisemaikkunoissa puukalusteisiin sopiva Kuultokelo-sävy.
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Jatka väriteemaa

ja maalaa myös
sisäovien listat
ikkunoiden sisäpintojen sävyllä.

Kuka
täällä
asuu?
Ikkunoiden tai ovien sisäpintojen värit voi valita
vaikka huonekohtaisesti.
Usein tämä näkyy saunassa,
jossa sisäpuitteet on käsitelty
seinäpaneelien sävyyn.
Lisää väriä muuallekin!
Yli 200 värivaihtoehdon joukosta löytyy iloa lastenhuoneeseen, rauhaa työhuoneeseen tai piristystä eteiseen.

a!

uni
Sinisiä

Kuvan lastenhuoneessa
katon ja ikkunanpuitteiden
maalisävynä RAL 5012.

Piklaksen verkkokaupassa on maksuton
suunnitteluohjelma,
jolla voit mitoittaa
ikkunoita ja ulko-ovia
huonekohtaisesti.
Kokeile eri malleja,
värejä, varusteita –
tallenna halutessasi
ja tilaa kun olet tyytyväinen.

Jatka ikkunoiden sävyjä sisustukseen
Tehosteväri sopivina annoksina
sitoo sisustuksen yhteen. Nappaa
ikkunan väri tapettiin, kalusteisiin
tai vaikka sisäoviin.

Maisemaikkunan puupinnoissa Kuultomesi-sävy, ympäröivä seinäsyvennys maalattiin mattamustaksi. Tapetti Dotty / Ferm Living.
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Tunnelma
muuttuu
väriä
vaihtamalla.

Hyödynnä ovien
kaksivärisyyttä.

Värillä on väliä

ulko-ovissa

Upeita kuultosävyjä

Ikkunoiden ja puuovien suositusmaalivärit.

ikkunoissa

Sama ovimalli muuttaa ilmettään värin vaihtuessa. Ulko-oveen voi valita
näyttävän ja talon arkkitehtuuriin sopivan värisävyn – ja sisäpuolelle
haluttaessa toisen värin.

Aloita sisustussuunnittelu ikkunoiden värivalinnasta, sillä niillä on iso vaikutus kodin tunnelmaan. Luonnollisten sävyjen ystävälle suosittelemme
Piklas-kuultosävyjä, jotka jättävät puun elävän pinnan näkyviin. Lopputulos on aina yksilöllinen. Aidon puun kauneutta korostavat Piklas-kuultosävyt saa kaikkien Piklas-ikkunoiden sisäpintoihin sekä massiivipuisiin
ulko-oviin. Puuoviin on vaihtoehtona kahdeksan peittomaaliväriä.

Piklas-kuultovärisävyt

Haluatko yhtenäiset ovet ja ikkunat? Kaikkiin Piklas-ikkunoihin sekä
Ryhti-, Mahti-, Idylli- ja Retro-mallistojen ulko-oviin on saatavissa suositusvärien lisäksi myös yli 200 RAL-värikartan sävyä. Kokeile verkkokaupassa!
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Aikakaudelle sopivat
ulko-ovet

ikkunat

Selkeälinjaiset ikkunat ja ulko-ovet sekä tummat
värisävyt olivat suosiossa 60–80-lukujen taloissa.
Nyt retrotaloja remontoidaan ja myös rakentamisessa
on pinnalla samaa tyyliä. Piklaksen Retro-mallistosta
löytyy hyviä ovia etenkin remontoijalle, moderniin
makuun sopivia mm. Ryhti-mallistosta. Lisää ideoita
löydät kotisivujemme ideagalleriasta ja suunnitteluohjelmalla on helppo kokeilla eri värivaihtoehtoja.

Idea värivalintaan voi lähteä
mistä tahansa. Yli 200 värin
valikoimasta löydät varmasti
haluamasi.

Remonttikohteeseen saat nykyaikaiset
ikkunat ja ovet mittojen mukaan tehtynä.
Värikin löytyy ajan henkeen sopivana,
kuten kuvan kiinteissä ikkunoissa ja
Retro-malliston Suora-terassiovessa
(ruskea peittomaalisävy RAL 8011).

Korkealaatuisilla Solar-vekkiverhoilla
saat uuden ulottuvuuden sisustukseen. Värejä on kymmeniä ja vaihtoehtoja läpikuultavasta pimennysverhoon. Myös teknisiä ominaisuuksia
riittää; kauniita verhoja saa lämmöltä
suojaavina, palosuojattuna, kylmää
eristävinä, antistaattisina ja ääntä
vaimentavina.

Julkisivun ja ikkunoiden värimuutoksella
saman talon ilme muuttuu huomattavasti.
Ota arkkitehti avuksi mittaviin muutoksiin
tai kun rakennat uutta. Piklas-verkkokaupan mitoitusohjelma on erinomainen apu
suunnitteluvaiheessa ja budjetoinnissa.
Piklas-ikkunoiden mattamusta alumiiniväri
ja saman väriset ulko-ovet ovat suosittu
yhdistelmä minimalistissa remonttikohteissa ja uudisrakennuksissa.
Kuvan Raita-ovet Ryhti-mallistosta.
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Valitse Solarvekkiverhon väri
kodin tekstiileihin
tai kalusteisiin
13
sopivaksi.

Kotiesittely

Modernista hirsitalosta ei valoa puutu
Kiinteissä maisemaikkunoissa
on vain kaksi pestävää pintaa –
sisä- ja ulkopuoli.
Kun kaihtimet on vain alaosassa, saa nauttia sekä valosta
että yksityisyydestä.

Vuoden 2014 Asuntomessuille rakennetun hirsikodin yhtenäinen värimaailma niputti eri
materiaalit ja elementit kokonaisuudeksi. Piklas toteutti kaikki talon ikkunat, joiden ulkopintoihin valittiin vaaleanharmaa alumiiniväri. Sisäpuolelta ikkunoiden puupinnat ovat valkoiset.

Pieni eteinen saa lisää valoa ulko-oven
rinnalle asennetuista ikkunoista.
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Avarassa ja korkeassa tilassa vaaleat
ikkunat sulautuvat seinän sävyyn.

Valo on tärkeä kaiken ikäisten viihtyvyydelle
– lasten huoneessakin ikkuna on iso.
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Uutta!
Massiivipuiset ulko-ovet saatavilla!

Piklaksen kotimaiset massiivipuuovet tuovat arvokkuutta niin modernin kuin perinteisen talon sisäänkäyntiin. Neljän malliston ovien tyyli muuntautuu moneksi värivalinnoilla. Näyttävää mustaa, hurmaavaa
punaista, seesteistä kuultokeloa – persoonallisia sävyjä on tarjolla peittomaaleissa ja puun luonnollista
kauneutta korostavissa kuultosävyissä. Samat värit tietysti Piklas-ikkunoiden puisiin sisäpintoihin.

Haluatko ikkunat ja
ovet asennettuna?
Valtuutettujen PiklasKumppaneiden kautta saat haluamasi
palvelupaketin ja tuotteet, myös
avaimet käteen -toimitettuna.

Suunnittele verkkokaupassa!
Piklaksen verkkokaupasta saat
ikkunat ja ovet tehtaan nettohinnoilla.
Maksuttomalla mitoitusohjelmalla suunnittelu
ja vertailu on helppoa. Testaile eri vaihtoehtoja
ja tilaa kun olet tyytyväinen.

Piklas Oy
Asiakaspalvelu arkisin 7.00 - 15.30
Puh. (08) 826 7375 • 020 770 7375
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Luonnonmateriaalien sävyvaihteluista ja painoteknisistä syistä värimallit ovat suuntaa-antavia.

Katso lisää
piklas.fi

