
L-UKS - see on liuguks  

Liuguksed ja garderoobisüsteemid toodetakse  
üldjuhul eritellimusel kliendi antud mõõtude järgi. 

Keila külje all, Kulna külas, asuv Structo Industry 

OÜ, tegeleb peamiselt liuguste ja garderoobide toot- 

misega. Tootmismaht küündib 500-600 liugukseni 

nädalas. Suurem osa läheb küll ekspordiks, kuid ca 

30% kaubast müüakse Eesti turule. Lisaks liugus- 

tele ja garderoobisüsteemidele toodetakse klaas- 

vaheseinu nii täisklaaslahenduse kui moodulsüs- 

teemiga. Eesti turul on firma oma tooteid müünud 

alates 2004 aastast Structo kaubamärgi all. Täna- 

seks on välja töötatud uus kaubamärk „L-UKS". L-

UKS tulenebki sõnast „liuguks", mis on ettevõtte  

L-UKS liuguste  peamine tooteartikkel. Uue kaubamärgi nime taga 

on lisaks ka väike sõnademäng: LU=liuguks ja 

KS=kapisüsteemid. Samuti viitab „L-UKS" kiirusele,  

ja kapisüstee-  kvaliteedile, lihtsusele ja luksuslikule kasutusmu- 

gavusele. Liuguste raamina on kasutusel kuus eri-  

mide abiga  
kujulist alumiiniumprofiili, mis varieeruvad nii kuju 

kui värvitoonide osas, kuid samuti toodetakse uksi 

ka melamiin- ja spoonraamiga. Ratastel kasuta-  

kodu kauniks  
 

Liuguks peidab elegantselt kappide sisemusse 

paigutatud riided ja on sobiv ka ruumijagajaks 

või tubade vaheliseks ukseks. Liuguksed võivad 

olla sisustuselemendiks ja sobivad kasutamiseks 

ideaalselt siis, kui hingedel väljapoole avanevad 

uksed võtaks liialt ruumi.  
 
Liuguks on kergelt avanev ja sulguv sobides tege- 

likult kodu igasse ruumi. Bambus-, melamiin- ja 

peegeluksed magamistuppa, esikusse ja garde- 

roobi; klaasist liuguksed sauna- ja pesuruumi- 

desse; kahepoolsed liuguksed tubade vaheliseks  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ukseks või ruumijagajaks. Tänu väga laiale profiilide 

ja sisude materjalide ja toonide valikule võib lükan- 

dukse sobitada erinevates stiilides interjööridesse. 

Erinevaid materjale on võimalik kombineerida oma- 

vahel ka samas ukses jaotades ukse kas horison- 

taalselt või vertikaalselt.  

takse tolmukindlaid vastupidavaid kuullaagreid, mis 

kindlustavad rataste pikaealisuse ja pehme liugle- 

vuse aastateks. Sellest ka tootjapoolne tootegarantii  
10 aastat!  
 

 
Soodne hind, kiire tarneaeg ja lihtne  

paigaldus  

Alates 1. juunist 2010 hakkas kehtima uus ja seni-  
kehtivast märgatavalt soodsam liuguste ja garde- 

roobide hinnakiri.  
Tarnetähtajad on lühikesed- alates tellimuse 

esitamisest kuni valmis toodete üleandmiseni võib 

üldjuhul minna aega mõnest päevast kuni paari 

nädalani. Eksklusiivsemate eritellimuste puhul võib 

tarnetähtaeg ka veidi pikem olla.  
Kui te ei soovi tooteid ise paigaldada, võite lükan- 

duste ja garderoobisüsteemide paigaldusteenused 

tellida edasimüüjalt.  
L-UKS materjalivalikuga saab tutvuda meie kodu- 

lehel või edasimüüjate juures, kus saate asjakohast 

informatsiooni ja head nõu garderoobi sisulahen- 

duse osas. Toodete tellimine käib edasimüüjate juu- 

res salongides. Edasimüüjateks on peamiselt ehi- 

tuspoed, mööbli- ja köögisalongid Tallinnas ja üle 

Eesti. Täpsema ülevaate edasimüüjatest ja nende 

asukohtadest saab firma kodulehelt: www.l-uks.ee.  
 
 
 
 

Structo Industry OÜ  
Tel: 671 74 13  
E-post: info@l-uks.ee  
www.l-uks.ee  
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