


ENEMMÄN KUIN RUOANLAITTOPAIKKA
Keittiö on kodin sydän. Se on paikka, jossa voit viettää 
aikaa perheesi kanssa, kokata ja seurustella ystävien 
kanssa tai nauttia rauhallisen hetken aamiaisella.

SUUNNITTELETKO KEITTIÖSI UUDISTAMISTA?
Toteuta se Savo-mekanismeilla. Tarkistimme kaikki yksityis-
kohdat varmistaaksemme, että keittiösi näyttää paitsi hyväl-
tä, mutta myös – ja mikä tärkeintä – tekee työstäsi muka-
vampaa. Tilavista korkeakaapin mekanismeista ja älykkäistä 
kulmakaappien säilytysratkaisuista käteviin lajittelujärjestelmiin 
– Savon käytännölliset ratkaisut ovat testattuja, turvallisia 
ja kansainvälisesti palkittuja.

KÄYTÄNNÖLLINEN KEITTIÖ, SUUNNITELTU SINULLE
Tyylikkään ulkonäön lisäksi tärkeää on kaappien sisätilat, 
jotka vastaavat säilytystarpeitasi ja tekevät arjestasi hel-
pompaa. Suunnitellessasi keittiötä harkitse hetki, missä 
voit säilyttää päivittäistavaroita, kattiloita ja pannuja, puh-
distustuotteita, ruokailuvälineitä ja paljon muuta, jotta
voit käyttää kaiken tilan tehokkaasti hyödyksesi ja saada 
aina haluamasi tuotteet helposti esille, kun niitä tarvitset. 

 
ENEMMÄN 
TILAA JA KÄYTÄNNÖLLISYYTTÄ







 
KORKEA
KAAPPI

SLIDE+ KORKEAKAAPIN MEKANISMIT 
  
68041 SLIDE+ kiskopari 120 kg  
68046 SLIDE+ raami 1600–2000 mm  
68053 SLIDE+ ovikiinnikepari 250 mm  
68054 SLIDE+ ovikiinnikepari 350 mm  
68073 SLIDE+ taso Libell 250 mm  
68074 SLIDE+ taso Libell 350 mm  
68093 SLIDE+ liukuestematto Libell 250 mm  
68094 SLIDE+ liukuestematto Libell 350 mm
68199 Jakaja LIBELL-tasolle  

PALJON SÄILYTYSTILAA KAPEASSA TILASSA
Oven mukana liukuva mekanismi tuo esille mahdolli-
simman paljon vain yhdellä oven avauksella! 

Keveästi avautuva ja sulkeutuva SLIDE-mekanismi 
soveltuu sekä 300 mm että 400 mm runkoleveyksille. 
Leveiden kiinteäpohjaisten Libell-tasojen ansiosta saa-
vutetaan maksimaalinen tilankäyttö. Mekanismin kanta-
vuus on 120 kg ja se liukuu avattaessa täysin ulos. 
Kaappi sulkeutuu pehmeästi vakiona olevan vaimen-
nuksen ansiosta. Korkeus 1600–2000 mm, väri antrasiitti 
(tumma harmaa).



KULMAKAAPIN MEKANISMIT 
  
67488 QUATURIS mekanismi vasen
67489 QUATURIS mekanismi oikea
67490 QUATURIS taso valk./kromi (2kpl)
67492  QUATURIS taso antrasiitti (2kpl)
68201 FLEX kulmamekanismi VASEN  
68202 FLEX kulmamekanismi OIKEA 
68207 FLEX tasosarja (4kpl) Libell
68208 FLEX liukuestematto sarja (4kpl) 
68199 Jakaja LIBELL tasolle

 
KULMA-  
KAAPPI 

HYÖDYNNÄ KAAPIN KOKO TILA

QUATURIS
Tyylikäs ja kevyttoiminen piilokulmakaapin mekanismi 
GRASS Quaturis maksimoi tilankäytön. Mekanismin 
ala-taso avautuu mukavasti oven mukana. Tasoissa on 
kätevä korkeussäätö ja ne ovat vaimennettuja. Rungon 
minimi sisäleveys on 908 mm ja ovileveys 480–496 mm.

FLEX
Kulmakaapin mekanismi FLEX käyttää kaappitilan par-
haiten hyödyksi. Oven mukana avautuu kaksi hyllyä, 
samalla toinen hyllypari liukuu esille. Sulkeutuminen 
on vaimennettu. Rungon sisäleveys on 860–971 mm, 
minimi ovileveys 395 mm. Väri antrasiitti (tumma harmaa).



Kuvan 
mekanismi VASEN  



ALAKAAPIN MEKANISMIT

68120 SNELLO 160 mm liukuvaunu 2-taso  
68130 SNELLO 260 mm liukuvaunu 2-taso  
68142 SNELLO 160 mm liukuestematto  
68143 SNELLO 260 mm liukuestematto  
68199 Jakaja LIBELL-tasolle  

 
ALA- 

KAAPPI

KOMPAKTIA SÄILYTYSTÄ 

SNELLO
Kevyesti avautuva ja pehmeästi sulkeutuva 
SNELLO on ihanteellinen pieniin tiloihin. 
Sen antrasiitin (tumma harmaa) väriset 
ohutreunaiset Libell-hyllyt maksimoivat 
tilankäytön. Magneettikiinnitteiset jakajat 
pitävät tavarat paikoillaan. 
Kaksi leveyttä: 160 mm ja 260 mm.





YLÄKAAPIN MEKANISMIT 
  
61410 Kinvaro T-65 klaffiovelle
61421 Kinvaro T-71 klaffiovelle
61426 Kinvaro T-76 klaffiovelle
61612 Kinvaro FOLD nostotaiteovelle
61623 Kinvaro LIFT nosto-ovelle
61642 Kinvaro SWING nostokääntöovelle  



Innovatiiviset GRASS-nostomekanismit tuovat uudenlaista 
toimivuutta yläkaapin avaamiseen. Ergonominen suunnittelu 
yhdistää mekaniikan, muotoilun ja käyttömukavuuden.

KINVARO T-SARJA
Yksittäinen ovi avautuu ylöspäin mukavasti kevyellä 
nostolla. Ovi sulkeutuu pehmeästi säädettävän vaimen-
nuksen avulla. Ihanteellinen matalille seinäkaapeille ja 
pienille oville. Runkokorkeudelle 300-600 mm, kolme eri 
koko- ja painoluokkaa ovipainon ja -koon mukaan.  

KINVARO FOLD 
Kaksiosainen ovi nousee ylöspäin ja vaatii hyvin vähän 
tilaa. Sulkeutuminen on painon mukaan säädettävissä. 
Mekanismia voi käyttää myös ilman vedintä. Nostotaite-
oven mekanismi 700–749 mm runkokorkeudelle sekä 
600–1200 mm leveydelle. Oviparin paino 6,5–16,4 kg.

KINVARO LIFT 
Ovi nousee suoraan ylöspäin. Mekanismi on erittäin 
tukeva, sen vaimennettu sulkeutuminen on säädettävissä 
ja sitä voidaan käyttää ilman vedintä. Soveltuu päällek
käisille kaapeille tai esimerkiksi mikrouunin piilottamiseen. 
Nosto-oven mekanismi 430–600 mm runkokorkeudelle 
sekä 450–1000 mm leveydelle. Ovipaino 4,0–7,5 kg.

KINVARO SWING
Ovi nousee ylös ja kääntyy osin kaapin päälle. Kevyesti 
avautuva ovi pysyy paikallaan kaikissa asennoissa ja sen 
vaimennettu sulkeutuminen on säädettävissä. Nostokään-
töoven mekanismi 420–629 mm runkokorkeudelle sekä 
450–1200 mm leveydelle. Ovipaino 4,5–13,0 kg. 

 
YLÄ- 

KAAPPI



 
AAMIAIS-
KAAPPI

Moderni arkkitehtuuri ja sisustussuunnittelu 
toteuttaa ratkaisuja tarpeen mukaan, käytän-
nöllinen säilytystila syntyy huolella suunnitel-
luista yksityiskohdista.

CONCEPTA
Mekanismin avulla saranoitu ovi kääntyy pois 
tieltä kaapin rungon sisään. Kun käytetään 
kahta mekanismia, voidaan rakentaa esimerkiksi 
käytännöllinen aamiaiskaappi. Mikäli valitaan 
leveydeltään vakio-ovi, tulee kalusterunkoa 
kaventaa 55 mm. Jos käytetään vakiorunkoa 
(esim. kodinkoneiden tilantarve), tulee ovea 
vastaavasti leventää. Mekanismi kalusteoville, 
joiden leveys on 300–900 mm ja korkeus 
1250–2300 mm.



AAMIAISKAAPIN MEKANISMIT
31210  CONCEPTA peitesivun kiinnitysprofiili
31220  CONCEPTA 25 kg 1250–1850 mm
31230  CONCEPTA 35 kg 1851–2300 mm



VAATEHUOLTO 
60395 Laundry 45/50 cm, (2 x 33 l)
60396 Laundry 60 cm, (2 x 33 l + 1 x 12 l, 1 x 2,5 l)
60033 Silityslautamekanismi
  

VAATE- 

HUOLTO

LAUNDRY
Käytännöllinen pyykinlajitteluvaunu, jossa on 
ilmavat rei’itetyt astiat, tilavuus jopa 80 litraa. 
Laundry vaunu on kevytkulkuinen, täysin ulos-
tuleva ja sen sulkeutuminen on vaimennettu. 
GRASS Nova PRO -kiskoilla varustetun mekanis-
min korkeus on 545 mm ja syvyys 528 mm.

SILITYSLAUTA
Taitettuna mekanismi työntyy rungon sisään 
etusarjan taakse, jolloin se säästää tilaa ja 
on nopea ottaa käyttöön. Höyryä läpäisevän 
silityslaudan pituus on avattuna 950 mm.



VAATE- 

HUOLTO

LAJITTELUVAUNUT 
60383 Lajitteluvaunu Grass CARGO 30 cm (1 x 10 ltr + 1 x 15 ltr)
60385 Lajitteluvaunu Grass CARGO 50 cm (2 x 10 ltr + 1 x 15 ltr)
60386 Lajitteluvaunu Grass CARGO 60 cm (3 x 10 ltr + 1 x 24 ltr
  

CARGO
Lajitteluvaunu on keittiön käytetyin mekanismi. Täysin ulos-
tuleva Cargo on testattu jopa 100.000 kertaa. Mekanismi 
on itsesulkeutuva ja siinä on kevyesti vaimennettu sul-
keutuminen. Cargo lajitteluvaunussa on kestävät ja erit-
täin kevytkulkuiset GRASS Nova PRO -kiskot. Mekanismin 
syvyys on 403 mm (kiskot 448 mm) ja korkeus 388 mm.

LAJITTELU-   

VAUNUT



Savo Design & Technic Oy
Muuntotie 1, 01510 Vantaa

info@savo.fi

www.savo.fi

KUIVAUS-
KAAPIN
HYLLYSARJAT

RST-HYLLYT
Kuivauskaapin teräksiset sisäosat ovat kestäviä ja 
tyylikkäitä. Tasohyllyn alla on käytännöllinen tippu-
vesisuoja.

Ruostumattomasta teräksestä (AISI 304) valmistettu 
sarja sisältää tasohyllyn, tippuvesisuojan ja lautas-
hyllyn. Hyllyjen kiinnitys 5 mm jousitapeilla, joiden 
reikäväli on 224 mm. Runkosyvyys tulee olla minimi 
260 mm.

RST-HYLLYSARJAT KUIVAUSKAAPPIIN
49904 RST 40 cm hyllysarja 350–385 mm  
49924 RST 45 cm hyllysarja 400–435 mm  
49905 RST 50 cm hyllysarja 450–485 mm  
49906 RST 60 cm hyllysarja 550–585 mm  
49908 RST 80 cm hyllysarja 750–785 mm  
49910 RST 100 cm hyllysarja 950–985 mm   
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