Moderni vanhanaikainen ladonovi
Latojen merkitys Suomen maisemassa on erityinen. Aikoinaan tavallisella
talonpoikaisella talolla saattoi olla yli kaksikymmentä niittylatoa. Vaikka tänä
päivänä useat ladot ovat hylättyjä eikä niitä enää käytetä maatalouden
tarpeisiin, liittyy niihin monilla meistä lämpimiä muistoja. Etelä-Pohjanmaan
laajojen viljelytasankojen maisemasta on käytetty nimitystä latomeri, sillä
korkeuserot ovat pienet ja ”latojen meri” näyttää jatkuvan kauas horisonttiin.
Rustiikkinen ladonovi henkii vanhaa viisautta ja romantiikkaa modernissa
kodissa. Se tuo lämpöä ja persoonallisuutta suomalaiseen sisustukseen, ja
parhaimmillaan kerää huomiota kuin kaunein taulu.

1. Huultamaton väliovi

LADONOVIMALLIT

2. Puinen (mänty, kuusi) keskeltä 1-2:lla
laudalla ristiin jaettu perinteinen ovi
3. Levyovi. Vaihtoehtoina melamiini tai
MDF.

Mittausohjeet

Näin tilaat
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Suorita tarvittavat
mittaustoimenpiteet
Valitse haluamasi
kiskomalli
Valitse haluamasi
ladonovimalli, sekä
sen väri
Valitse halutessasi
vedin oveen
Konsultoi myyjääsi,
mikäli sinulla herää
kysymyksiä
1,5-2 viikon päästä
yksilöllinen
ladonovesi on
noudettavissa!

LUE NÄMÄ
•
•

•
•

•
•

Vakiomittaisen oven leveys
on 1 m ja kiskojen 2 m.
Valmiiseen
ladonovipakettiin kuuluvat
kiskot, vedin, ovi,
kiinnitystarvikkeet sekä
asennusohjeet.
Ovet valmistetaan
puusepäntyönä Suomessa,
Tampereen tehtaalla.
Perinteinen ladonovi on
rakennettu aidosta puusta,
ja siksi kerää ja luovuttaa
kosteutta säätilan mukaan.
Ovi voi siis paisua hieman.
Ovet ovat kaksipuolisia.
Voit myös ostaa halutessasi
pelkät kiskot ja valmistaa
ladonoven itse.

1.
2.

3.
4.
5.

Mittaa sen aukon leveys ja korkeus, johon haluat
ladonoven kiinnittää
Mittaa oviaukon viereisten seinien leveys
varmistaaksesi, että ovi mahtuu liikkumaan
sivusuunnassa
Tarkista, että oven yläpuolelle mahtuu vähintään
10 cm tilaa kiskoille korkeussuunnassa
Tarkista, että ovi mahtuu tilaan myös
syvyyssuunnassa. Ovesta riippuen tilavaatimus voi
olla 5-10 cm.
Selvitä, onko lattiaan mahdollista kiinnittää ovelle
tarvittava ohjuri.

Kiskovaihtoehdot
2. Oven päältä kiinnitettävä, ruostumaton teräs

1. Oven edestä kiinnitettävä, musta teräs

PERINTEISEN LADONOVEN VÄRIVAIHTOEHDOT
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Vedinvaihtoehdot
1. Musta kromi (kiinnitetään
pystysuunnassa).
Leveys 16 cm, syvyys 3 cm
2. Leon nahkavedin (kiinnitetään pystytai vaakasuunnassa). Kolme
värivaihtoehtoa (valea, ruskea, musta).
Kromiset kiinnikkeet.
Leveys 12,8 cm, syvyys 1,9 cm

* Huom! Värit ovat tietokonejäljennöksiä, ja saattavat erota lopputuloksesta.
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