
Marleyn kanssa onnistuu.

Paljeovet – 
niin käytännöllistä ja niin kaunista ...

DIN EN ISO 9001, 14001, 50001



Marley-paljeovet tarjoavat vieläkin  

enemmän:

  Suuri malli-, kuviointi- ja lasiosavalikoima – sopii 
mitä erilaisimpiin sisustustyyleihin.

  Eri ovimalleja hinnan, -varustelutason ja  
käyttökohteen mukaan.

  Eri leveydet ja korkeudet tarjoavat joustavuutta.

  Hiottua tekniikkaa, korkealaatuisia materiaaleja  
ja yli 50 vuoden kokemus paljeovien kehittelystä  
ja valmistuksesta!

  Lujatekoiset kaksoislamelliprofiilit.

  Kestävä ja hiljainen taittomekanismi.

  Upeat värit, jotka säilyvät.

  Yksinkertainen vaihe vaiheelta -asennus sekä  
karmillisiin että karmittomiin oviaukkoihin.

  Ovet voidaan pyynnöstä valmistaa mittatilaustyönä.

… käytännöllistä ja tyylikästä: paljeovet 
tuovat lisää tilaa huoneisiin! 

Kääntymisalue puuttuu, mikä säästää huomattavasti  
huonetilaa tavallisiin oviin verrattuina.  
Tila voidaan käyttää tehokkaammin, sillä jokainen neliömetri 
on arvokas. Paljeovet ovat ratkaisu hankaliin tiloihin. Nauti 
lisävapaudesta sisustaessasi asuntoasi! Marley-paljeovet 
sopivat täydellisesti kaikkiin ym pä ristöihin, ja tuovat oman 
viehättävyytensä sisustukseen. Piditpä klassisesta  
tai modernista tyylistä – paljeovet täyttävät  
unelmasi. 

* määräystenmukaisesta käytöstä sisätiloissa sekä asianmukaisesta  
 asennuksesta saat tietoja Internet-sivuiltamme: www.marley.de

Marley-paljeoven vaatima tila

Tavallisen oven  
vaatima tila

Tilan säästöä yksinkertaisesti! Tavalliset ovet 
vie vät arvo kasta tilaa kääntymis alueensa 
vuoksi. Paljeovia käytettäessä asuin ti la  
voidaan optimaalisesti hyö dyntää.

Kaipaatko lisää tilaa?

Marley: 10 vuoden takuu* paljeoville

Valitsemalla Marleyn et jätä mitä sattuman varaan.  

Luota meihin. Annamme palje ovillemme 10 vuoden takuun.  
Luota alkuperäiseen – on olemassa vain yksi Marley!

 Vähintään 10 vuoden toimivuus.
 Iskunkestävää ja laadukasta muovimateriaalia.
 Säilyttää muotonsa erinomaisesti ja sopii 

 joka paikkaan.
 Huippulaatua – Made by Marley.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm  
+ 1,2 cm / lisälamelli

Ovikokonaisuus  
auki-asennossaKuviointi

Ovi moderniin asumiseen.
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Moderni muotoilu kohtaa huipputekniikan.  
Luotu jokaiselle, joka etsii ovea tulevaisuuteen.

  Kuviointi: pyökki*, alumiini*, valkoinen keinolasikuviointi:  
valkoiseksi satinoitu ruutukuvio, turkoosiksi satinoitu.

 Standardikorkeus 205 cm, voidaan lyhentää mielen mukaan.

  Standardileveys maks. 86 cm, voidaan laajentaa lisälamelleilla  
400 cm asti.

 Voidaan käyttää yksi- tai kaksiosaisena.

  Moderni kahva alumiinijäljitelmää, säppisulku ja lukitus auki-asennossa.

  Lisävarusteena: yläohjauskiskon peitelista. 

  Lamellit 11 mm paksua kaksoismuovia.

  Nivelliitokset kestävää ja joustavaa, pehmeää muovia.  
Huoltoa kaipaamattomat erikoisliukukiskot takaavat oven pitkäikäisen  
ja hiljaisen toiminnan.
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Valkoinen / valkoiseksi 
satinoitu ruutukuvio

53035987

Pyökki* /  
turkoosiksi satinoitu

51035918

Alumiini* / valkoiseksi  
satinoitu ruutukuvio

56035956

Pyökki* / valkoiseksi  
satinoitu ruutukuvio

50035925

Valkoinen /  
turkoosiksi satinoitu

54035970

Alumiini* /  
turkoosiksi satinoitu

57035949



Moderni klassikko.
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A = 15,8 cm

B = 17,6 cm  
+ 1,2 cm / lisälista

A = 15,8 cm

B = 17,6 cm  
+ 1,2 cm / lisälista

Ovikokonaisuus  
auki-asennossa

Ovikokonaisuus  
auki-asennossa

42

Valkoinen saarni*

037004 40

Pyökki*

037028 41

Saarni*

037011

Kuviointi

Kuviointi NewEdition

45

Valkoinen saarni*

037035 43

Pyökki*

037059 44

Saarni*

037042

Lasiosilla

Ovien ylellinen ulkonäkö antaa joka huoneelle klassisen, 
tyylikkään ilmeen. Ja moni puolisuutensa ansiosta ne täyttävät 
myös jokaisen yksilöllisen sisustus toiveen.

  President-kuviointi: valkoinen saarni*, pyökki*, saarni* täyslamelleilla  
tai – President-lasina – kuvioiduilla keinolasilevyillä.

  President NewEdition -kuviointi: valkoiset lamellit kirkaslasipinnalla tai 
satinoidulla akryylilasilla.

  Standardikorkeus 205 cm, lyhennettävissä mielen mukaan.

   Standardileveys maks. 86 cm, voidaan laajentaa lisälamelleilla 
 400 cm asti.

  Yksi- tai kaksiovinen malli, lukitus auki-asennossa.

 President: lukittava, avaimellinen muovisäppi.

  President NewEdition: kahva ja säppi jaloteräsjäljitelmää, sis. avaimen.

  Sisältää yläohjauskiskon peitelistan.

 Lamellit 11 mm paksua kaksoismuovia.

  Nivelliitokset kestävää ja joustavaa, pehmeää muovia.  
Huoltoa kaipaamattomat erikoisliukukiskot takaavat oven pitkäikäisen  
ja hiljaisen toiminnan.

46037318

Lasiosilla

Valkoinen /  
kirkaslasipinta

47037325

Valkoinen /  
valkoiseksi satinoitu



28030654

Valkoinen /
raita satinoitu
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Paljeovien tähti.
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Todellinen timantti: täydellisesti sulautuva kokonaisuus,  
joka muodostuu tarkasta tekniikasta, tyylikkäästä ulkonäöstä  
ja ripauksesta  ylellisyyttä. Ovi korkeisiin vaatimuksiin.

  Kuviointi: valkoinen, valkoinen saarni*, pyökki*, saarni*, kalkittu  
pähkinä* täyslamelleilla tai – lasinen Eurostar: valkoinen ja tammi*, 

 kuvioidut akryylilasielementit ja valkoisessa satinoidut akryylilasiraidat.

   Standardikorkeus 205 cm, lyhennettävissä mielen mukaan.

  Standardileveys maks. 83 cm, voidaan laajentaa lisälamelleilla  
150 cm asti.

  Vain yksiovisena.

   Lukittava, avaimellinen muovisäppi, lukitus auki-asennossa.

   Sisältää listan yläohjauskiskon peittämiseksi.

   Lamellit 9 mm paksua kaksoismuovia.

   Nivelliitokset kestävää ja joustavaa, pehmeää muovia.  
Huoltoa kaipaamattomat erikoisliukukiskot takaavat oven pitkäikäisen  
ja hiljaisen toiminnan.

A = 11,9 cm

B = 17,1 cm  
+ 1,0 cm / lisälista

Ovikokonaisuus  
auki-asennossa

Kuviointi

Lasiosilla

23

Valkoinen

037240

26

Kalkittu pähkinä*

030340

22

Valkoinen saarni*

037257 20

Pyökki*

037288

21

Saarni*

037264

25
Valkoinen/  
karkeapintainen lasi

037295 24
Saarni*/  
karkeapintainen lasi

037301
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Aina trendikäs.

Toimivuutta edulliseen hintaan.  
Kaikissa standardikäyttökohteissa voit luottaa 100-prosenttisesti  
Rapid-asennukseen!

 Kuviointi: valkoinen, valkoinen saarni*, saarni*, puukuviointi*.
 
 Standardikorkeus 205 cm, lyhennettävissä mielen mukaan.
 
  Standardikorkeus maks. 88 cm, ei laajennettavissa.
 
 Vain yksiovisena.
 
 Säppisululla.
 
  Sisältää yläohjauskiskon peitelistan.
 
  Lamellit 8 mm paksua kaksoismuovia.

  Nivelliitokset kestävää ja joustavaa, pehmeää muovia.  
Huoltoa kaipaamattomat erikoisliukukiskot takaavat oven pitkäikäisen  
ja hiljaisen toiminnan.

Kuviointi
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Ovikokonaisuus  
auki-asennossa

A = 11,3 cm

B = 18,0 cm

13

Valkoinen

037394 11

Valkoinen saarni*

037134

10

Puukuviointi*

037158

12

Saarni*

037400
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unelmamitoista mittaunelmia.
Joskus tarvitaan räätälöintiä!  
Mittatilaustyönä valmistettu Marley-paljeovi on ratkaisu sellaisiin  
paikkoihin, joihin standardiovet eivät mahdu. Marley-ovien enimmäisleveys 
on 5,20 m ja enimmäiskorkeus 2,60 m, ja ne voidaan toimittaa täsmälleen 
sinun ilmoittamiesi mittojen mukaan valmiiksi esiasennettuina.  
Tyylikkäät oviratkaisut, elegantit huoneenjakajat, käytännölliset hyllykköjen 
 ovet jne jne jne… Toteuta sisustusunelmasi näppärällä tavalla! 
 
Tarjoamme metalliturvalukkoja, epäsymmetrisiä ovi kokonaisuuksia ja 
molemmilta puolilta aukeavia oviratkaisuja. Lattia pysäyttimet oven  
lukitsemiseksi mihin tahansa asentoon kuuluvat toimitukseen (alkaen  
leveydestä 1,44 m tai korkeudesta 2,05 m). Lisätietoja mittatilaustyönä 
valmistetuista paljeovista saat Marley-paljeovikumppanilta tai osoitteesta 
www.marley.de
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Valitse taulukosta mieleisesi kuviointi, lamelli ja kahva paljeoveesi.  
Laske tarvitsemasi mitat ja tilaa ovi infostamme.

Lukittava ovennuppi

Hopea Pronssi Valkoinen Ruskea

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

▯ ▯ ▯ ▯

Kuviointi Täysla-
melli

Lasilamelli Lasiosat

Valkoiseksi 
satinoitu 

ruutukuvio

Turkoosiksi 
satinoitu Lasikuviot Karkeapin-

tainen lasi

Valkoinen ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Alumiini* ▯ ▯

Pyökki* ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Valkoinen 
saarni* ▯ ▯

Vaalea 
saarni* ▯ ▯

Näin etenet...
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Marleyn mittatyönä 

tehdyt taitto-ovet –

yksilöllisyyttä
President-laadussa

Korkeus 260 cm

Leveys 520 cm



Jälleenmyyjän leima

www.marley.de
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Yksinkertainen asennus – olennaiset työvaiheet

Kiinnitä paljeovi paikoilleen.Asenna kiinnittimet (sisältyvät 
toimitukseen).

Leikkaa profiilit haluttuun pituuteen.

Sovita osat yhteen.Kiinnitä kaksipuolisella tarranauhalla 
varustetut päätylistat alhaalla oleviin, 
lyhennettyihin lasilamelleihin.

Päätylistoja tarvitaan vain paljeovissa,  
joissa on lasilamellit!

Siirrä mitat (asennusohje kuuluu 
paljeoven toimitukseen).

Mittaa oviaukko (leveys ja korkeus).Tarvittavat työkalut

www.marley.de

New Generation President Eurostar
Yksiosainen paljeovi Kaksiosainen paljeovi Yksiosainen paljeovi Kaksiosainen paljeovi Yksiosainen paljeovi

Leveys 
(cm)

Ovien 
lukumäärä

Lisä- 
lamellit

Leveys 
(cm)

Ovien 
lukumäärä

Lisä- 
lamellit

Leveys 
(cm)

Ovien 
lukumäärä

Lisä- 
lamellit

Leveys 
(cm)

Ovien 
lukumäärä

Lisä- 
lamellit

Leveys 
(cm)

Ovien 
lukumäärä

Lisä- 
lamellit

maks. 86 1 – maks. 167 2 – maks. 86 1 – maks. 167 2 – maks. 83 1 –

maks. 100 1 1 maks. 196 2 2 maks. 100 1 1 maks. 196 2 2 maks. 95 1 1

maks. 114 1 2 maks. 225 2 4 maks. 114 1 2 maks. 225 2 4 maks. 107 1 2

maks. 128 1 3 maks. 254 2 6 maks. 128 1 3 maks. 254 2 6 maks. 119 1 3

maks. 142 1 4 maks. 283 2 8 maks. 142 1 4 maks. 283 2 8 maks. 131 1 4

maks. 156 1 5 maks. 312 2 10 maks. 156 1 5 maks. 312 2 10 maks. 143 1 5

maks. 170 1 6 maks. 341 2 12 maks. 170 1 6 maks. 341 2 12 maks. 150 1 6

maks. 185 1 7 maks. 370 2 14 maks. 185 1 7 maks. 370 2 14

maks. 200 1 8 maks. 400 2 16 maks. 200 1 8 maks. 400 2 16

Standardiovien laajennusmahdollisuudet:

Marley Deutschland GmbH
Adolf-Oesterheld-Str. 28
D-31515 Wunstorf
Puhelin +49.(0)5031.53-0 
Faksi +49.(0)5031.53-333
www.marley.de

Katso tuotefilmimme Folding 
Doors information video 
älypuhelimellasi!


