Suomalaista työtä jo yli 25 vuoden kokemuksella

Mirror Line liukuovet ja säilytysratkaisut valmistetaan yli 25 vuoden
kokemuksella piskuisessa Karijoen kunnassa, Etelä-Pohjanmaalla.
Tuotteemme on valmistettu alusta saakka mittatilaustyönä
asiakkaan toivomusten mukaisesti. Tuotettamme myydään ympäri
Suomea yli 300 ammattitaitoisen jälleenmyyjämme toimesta.
Toimintamme taustalla on halu valmistaa pitkäikäisiä, kestäviä,
kotimaisia kalusteita, jotka osaltaan taistelevat nykypäivän kerta
käyttökulttuuria vastaan kestäen vuosikymmeniä. Kauniissa
kodissa voit antaa mielesi levätä.

”Äiti, mä ei nuku kun on tulipalo.”
Näihin sanoihin herättiin Heikki ja Sinikka Saaranluoman kotona Loimoontiellä keskellä yötä
tammikuussa 1992. Vasta 3-vuotias Matti heräsi liekkien loimotukseen ja pelasti perheensä
tulipalolta. Koko sikalan ja perheen elinkeinon
tuhonnut tulipalo saatiin hädin tuskin pidettyä
etäällä samassa pihassa sijaitsevasta kotitalosta. Mirror Line perustettiin samaiselle kivijalalle
vuonna 1994 ja se nousi sikalan raunioilta tuhkasta kuin Fenix-lintu.
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Mirror Linen perustivat Heikki ja Sinikka Saaranluoma,
ja tällä hetkellä yrityksen toiminnassa ovat mukana
myös heidän kolme lastaan: Tiina, Matti ja Laura.
Kyseessä on aito perheyritys, jossa suuressa roolissa
ovat tietenkin myös yrityksen työntekijät, Mirrorin tiimi.
Mirror Linen arvoissa korostuu aitous, arvostaminen ja
auttaminen. Haluamme palvella asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme reilusti ja olla yhdessä tekemässä heille viihtyisää kotia, ihmisen rakkainta paikkaa.
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Classic Mini hopea alumiinikehys,
harmaa peili

Mirror Linen kehysvalikoima
Alumiiniprofiilit
Classic Mini 28 mm

Nano 11 mm

Aalto 50 mm

Classic Maksi 70 mm

Twin 9 23 mm

Twin 2 23 mm

Teräsprofiilit
Kapea 22 mm
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Leveä 32 mm

Kehysprofiilin valinta tehdään usein värin lisäksi
muotoilun ja käyttömukavuuden perusteella.
Valikoimastamme löydät sekä alumiinisia että
teräksisiä kehysprofiileita, yhteensä 8 eri profiilia
useassa eri värissä.

Kaikkiin liukuoviimme
saatavilla soft-close
hidastinmekanismit!
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Classic Mini mattamusta
alumiinikehys, kirkas peili
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Kapea teräskehys hopea, puhtaan
valkoinen lasi ja kirkas peili

MDF-Ristikko: Classic mini valkoinen alumiinikehys, kirkas peili

Classic Mini valkoinen alumiinikehys, Harmony-levy

Classic Maksi valkoinen
alumiinikehys, kirkas peili
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Leveä teräskehys valkoinen,
kirkas peili ja White Wood -levy
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Yläkantoiset tilanjako-ovet:
Classic Mini alumiinikehys
valkoinen, puhtaan valkoinen lasi

Lasiseinät ja tilanjako-ovet
Kehysprofiileistamme Aalto, Classic Mini,
Classic Maksi ja Twin soveltuvat tilanjako-oviksi.
Niissä pyörästö jää piiloon listan sisälle ja ovi on
tyylikäs molemmin puolin.

Valikoimassamme on sekä yläkantoisia että
alakantoisia tilanjako-ovia. Alakantoisissa
liukuovissa lattiaan sijoitettava liukukisko on
erittäin huomaamaton, vain 5 mm korkea.

Trendikkäät
mattamustat ruudukko
tilanjako-ovet ja -seinät,
toteutamme Mini
kehyksellämme
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Ruudukko tilanjakoseinä: Classic
Mini alumiinikehys mattamusta,
kirkas laminoitu lasi

Yläkantoinen tilanjako-ovi: Classic
Mini alumiinikehys mattamusta,
läpikuultava opaali lasi

Alakantoiset tilanjakajat: Classic
Mini alumiinikehys mattamusta,
kirkas laminoitu lasi
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Lasiseinät myös valkoisella
Classic mini alumiinikehyksellä
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LADON Ovi

Mirror Linen LADON Ovi on rouhea
sisustusovipaketti, jonka liukuovi
mekanismi ja muotokieli ovat tuttuja
suomalaisesta maaseutumaisemasta.
Laadultaan ensiluokkainen, näyttävällä
pyörästömekanismilla varustettu
sisustusovi on helppo asentaa ja sen
saumaton liuku sulkeutuu pehmeästi
soft close –hidastinmekanismien
ansiosta.
LADON Ovi on sisustajan unelma!
Valikoimastamme valmiit ovipaketit,
pelkät kiskomekanismit sekä ovet
mittatilauksena, tietenkin.
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Myös
pelkät kisko
mekanismit!
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LADON Ovi pariovitoteutus,
2 kpl 914 mm käsittelemätöntä ovea
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Kaapistot ja vaatehuoneet
Mittatilaustyönä toteutettu kaapisto on täysin
asiakkaan toivomusten mukainen ja paikalleen
sopiva. Oman kohteesi mitat antavat rajat, joiden
puitteissa ammattitaitoiset jälleenmyyjämme
suunnittelevat parhaan mahdollisen kokonai
suuden sinua varten.

Täydellinen säilytysratkaisu
sinun tarpeisiisi
Valmistamme kaikki vaatekaapit, säilytysratkaisut
ja vaatehuoneet asiakkaan antamien mittojen
mukaan millin tarkkuudella.

Tarvittaessa saat
jälleenmyyjiemme kautta sekä
mittaus- että asennuspalvelun!
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Erilaisilla lisätarvikkeilla voit
nostaa kaapistosi käytännöllisyyttä.
Nykyaikaiset tarvikkeet helpottavat
tuntuvasti tavaroiden lajittelua ja
löydettävyyttä, ja ovat siksi kannattava
sijoitus onnellisempaan arkeen.
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Lisää vinkkejä kaapiston

Lisävarusteet kaapistoon

suunnitteluun ja mittaukseen saat
kotisivuiltamme ladattavasta oppaasta!

LED-Valolippa

Ulosvedettävä
vaatetanko

Henkarin ripustinkoukku

Housutelineet
Vaatetangot

Liiketunnistin
LED

Ankkuri
koukku

Siivous
teline

Korulaatikko lasihyllyllä

Laatikot
(metalliset,
hidastavat tai
pomppu)
– myös
alumiini
vetimellä

Kenkätelineet
Ulosvedettävä kravattiteline
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Korit
(myös valkoisena!)

Sivukiinnitteinen
kenkäteline
(3 tai 4 hyllyä)

Silityslaudan
lokero
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Saranaovet

Vitriinit

Mekanismi
vie tilaa vain
40 mm!

Valmistamme mittatilaustyönä myös erilaiset
saranaovikaapit. Saranaovet voimme valmistaa käyttämistämme kalustelevyistä tai maalattuina ja jyrsittyinä MDF-ovina. Saranaovissa
käytämme vakiona hidastavia saranoita,
kauttamme ovet myös pomppusaranoilla.
Saranaovikaapeissa tarvitaan aina sokkeli
kaapiston alaosaan, tai esimerkiksi kodinhoitohuoneessa usein käytössä olevat putkijalat.
Varusteista korokekiskoilla olevat korit liukuvat ovien saranoiden ohi. Pystymme toteuttamaan myös laatikot saranaovien taakse.

Tyylikkäät ja sirot vitriiniovet soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi tv-tasoihin, kylpyhuoneen peili- tai
allaskaappeihin, erilaisiin astiasäilytysratkaisuihin
ja keittiön välitiloihin.
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Vitriiniovien kiskomekanismi on aina hopea.
Mekanismiin soveltuvat valikoimamme
lasi- ja peilivärit.
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Tv-tasot ja lipastot

Kenkätelineet
Tyylikkäät ja kestävät kenkätelineet
verkkokaupastamme

Laatikostot ja senkit juuri oikean kokoisina
Eikö liikkeiden valikoimasta löydy tarpeitanne vastaavaa tasoa?
Ei hätää, kauttamme onnistuu mittatilaustyönä asiakkaan toivomusten mukaan kaikenlaiset tasot ja laatikostot. Materiaaleina voidaan käyttää samoja levyvärejä kuin komeroissa ja liukuovissakin.

Tyylikkäästä ja ajattomasta valikoimastamme löydät
käytännölliset kenkätelineet kolmessa kauniissa
värissä. Kenkäsäilytys on monessa kodissa suuri
haaste, tuotteillamme palautat kotiisi järjestyksen
upealla ja kestävällä tavalla.

Verkkokaupassamme olevat
tuotteet löytyvät valmiina
varastostamme
ja ne toimitetaan sinulle
3–5 arkipäivän kuluessa.

Katso materiaali- ja
värivalikoimamme
www.mirrorline.fi
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Peilit ja lasit

Materiaalit ja värit

Lasit ja peilit ovat 4 mm paksuisia ja niiden taakse kiinnitetään turvakalvo.
Peilit

Voit tilata
mallipalat kotiisi
verkkokaupas

Hävikkinä syntyvä lasijäte kierrätetään, ja sitä
käytetään esimerkiksi lasivillan valmistuksessa.

tamme!
Kirkas Peili

Käyttämämme kalustelevymateriaali kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen M1 päästöluokkaan.

Ajantasainen
värivalikoima löytyy
nettisivuiltamme

Harmaa Peili

Pronssi Peili

Puhdas valkoinen
– kiiltävä ja satiini

Hopea

Musta
– kiiltävä ja satiini

Tähtitaivas

Helmi

Beige

Latte

Salvianvihreä

Sininen

Terrakotta

Punainen

Opaali (läpikuultava)

Lasit

Satiini beige

Lisäksi saatavilla läpinäkyvät laminoidut 6 mm lasit: kirkas, pronssi ja harmaa.

Levyvärit • 16mm melamiinipinnoitteiset kalustelevyt
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Valkoinen Sileä

Valkoinen Väre

Valkoinen WL

White Wood

Lehtikuusi

Harmony

Betoni

Vaaleanharmaa

Harmaa Väre

Antrasiitti Väre

Antrasiitti Raita

Musta WL

Musta Väre

Harjattu Teräs

Vaalea Rigoletto

Tumma Rigoletto

Taverna

Rustiikki

Sherwood

Tammi WL

Naturel

Tumma Pähkinä

Koivu

Kalifornian Pähkinä

22mm kalustelevyt valikoimassamme seuraavissa väreissä:
valkoinen sileä, white wood, musta WL, antrasiitti raita, tumma pähkinä ja musta väre.

Vaalea Tammi

Värit on tehty vastaamaan aitoja sävyjä niin hyvin kuin se painoteknillisesti on mahdollista.

Käyttämämme lasi- ja peilimateriaalit eivät
sisällä myrkyllisiä ainesosia, kuten lyijyä ja kuparia.
Kaikkien lasien ja peilien taustalla käytämme turvakalvoa, joka pitää peilin kasassa mahdollisen
rikkoutumisen yhteydessä. Nykyaikainen tuotantolinjastomme optimoi lasimateriaalin jo leikkausvaiheessa, minimoiden lasimateriaalin hävikin
tuotannossa.
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Kotimaista
osaamista!

”Yksi tärkeä elementti liukuovikomerossa
on että se on säilytystilan lisäksi myös
sisustuselementti. Se tuo tilaan omaa särmää
ja valoisuutta, jota olemme kaivanneet.”
Rinna Ikola-Norrbacka

Miksi Mirror Line?
Aito, millilleen mukautuva
säilytysjärjestelmä
Tuotteemme on markkinoiden muunneltavin
vaihtoehto. Jokainen tuote suunnitellaan yksilönä
toiveidesi mukaan millin tarkkuudella, meillä ei ole
käytössä vakiomittoja.

Sovitut toimitukset
Pidämme lupauksemme ja sovitut toimitusajat:
tuotteesi saapuu vaikka suoraan kotipihaasi
oman nykyaikaisen kuljetuskalustomme toimesta keskimäärin kahdessa viikossa.

Kotimainen perheyritys
Hintatakuu
Mittatilaustyönä valmistettu kaapisto ei tarkoita
tähtitieteellistä hintaa. Tarjousvaiheessa saamasi
tarkka hinta on pitävä, eikä se muutu ellei tarjouksen
sisältö muutu. Valikoimastamme löydämme varmasti
makuasi ja kukkaroasi miellyttävän ratkaisun.

Ammattitaitoinen suunnittelu ja
ensiluokkainen palvelu
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Asiantuntevat jälleenmyyjämme suunnittelevat
juuri sinulle mitoitetun kokonaisuuden ja me
tehtaalla tarkistamme sen toimivuuden – täysin
veloituksetta. Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin
kysymyksiisi, ja kauttamme hoituu tarvittaessa
myös mittaus- ja asennuspalvelu.

Kotimaisuus ja rehti, rehellinen tekeminen ovat
eteläpohjalaisissa juurissamme syvällä. Yrityksemme on aito perheyritys ja kaikki työntekijämme ovat meille tärkeitä ja arvokkaita.

”Sain hyvää palvelua ja minun oli
helppo asioda niin myyjän kuin asentajankin kanssa. Olemme tosi tyytyväisiä
kaapistoihin. Niistä tuli sen näköiset kun
haluttiin ja ne ovat käytössä jämäkät.
Tiina Wright liukuovikaapistosta

”Tätä olenkin odot
tanut, että vastaan
tulisi persoonallinen
liukuovi. Ja tässä
se nyt on”
Asiakaskommentti
LADON Ovesta

Turvallisuus
Tuotekehityksessä panostamme turvallisuuteen
ja pitkäikäisyyteen. Kaikkien lasien ja peilien
takana käytämme turvakalvoa ja ovissamme
on hypynesto, joka estää oven siirtymisen pois
kiskolta. Hidastimien ansiosta ovi sulkeutuu
pehmeästi ja estää esimerkiksi lapsen sormien
jäämisen paiskatun oven väliin.

Nopea toimitus,
ehjänä ja suoraan
kotiin kannettuna
Asiakaskommentti Salon seudulta.

Mittatarkat, helpot
asentaa ja näyttää hyvältä!
Kommentti asiakkaaltamme Sysmästä

Tutustu valikoimaamme ja
löydä lähin jälleenmyyjäsi:
www.mirrorline.fi

Loimoontie 99, 64350 Karijoki
Puh. 020 756 2550 • mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi
Mirror Line Oy
@mirrorlineoy

