Det är enkelt att beställa
måttanpassade skjutdörrar

Vi behöver dina mått
Tillvägagångssätt

De mått vi behöver veta för att tillverka skjutdörrar
anpassade till ditt utrymme är höjd och bredd, dvs
installationsöppningen.

OBS!

Mät alltid i framkant, dvs. inte längs
bakväggen, utan 60 cm från väggen.

Höjd

Mät höjden mellan golv och tak på tre ställen (vänster,
mitten och höger). Ange minsta höjd vid beställning.
Det får maximalt skilja 12 mm mellan lägsta och högsta höjd. Skiljer det mer än 12 mm, diskutera bästa
lösning med återförsäljaren.

Bredd

Mät bredden på förvaringsutrymmet på två ställen.
Ange största bredd vid beställning.

Att tänka på
•

Eftersträva jämnt antal dörrar för att få så stor
öppningsbredd som möjligt.

•

Tak-och golvskenors bredd vid planering av
garderobens djup.

•

Inredningen ska vara åtkomlig när skjutdörrarna
öppnas.

•

För att få plats med både skjutdörrar och inredning
rekommenderar vi ett minimidjup på 685 mm.

Dörrlayout
Prisma

Prisma Trio

Bra att veta
•

2-spårig golv- och takskena ingår i priset.

•

Det frostade glaset är etsat härdat glas.

•

10 års garanti på rörliga delar.

•

Säkerhetsfilm för ökad säkerhet på
speglar och färgat glas.

•

Vifolierad panel kan målas alt. tapetseras.

•

Innan målning sker ska ytan behandlas med
häftgrund. Vid tapetsering ska tapetklister för våtrumstapet användas. OBS! Båda sidor av panelen
måste behandlas.
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Continental

Prisma Plain
Trend
Elegant
Modern
Original

Samtliga priser på denna hemsida är av Elfa Lumi AB rekommenderade cirkapriser
inklusive 25% mervärdesskatt. Variationer mellan angivna priser och handelns
priser kan förekomma. Handeln är fri att själva sätta sina priser. Reservation för
sortiments- och prisändringar utan föregående meddelande. Av bildskärmsmässiga
skäl kan variationer i färger förekomma.

Skjutdörrar Original

Smala profiler i stål.
Hel fyllning.
Maxhöjd: 2485 mm.

Vit

Arktiskt
silver

Priser per skjutdörr, inkl. golv- och takskena

Produktspecifikation

Dörrbredd, mm:

Dörryta

Måttbeställda golvgående skjutdörrar med dörrprofiler,
golv- och takskena i stål.
Takskena och dörrprofiler i: vit, brons, arktisk silver.
Golvskena i bronsfärg.
Bredd på takskena 85 mm och golvskena 56 mm, vilket bör
beaktas vid planering av garderobens djup.

Brons

400-598

599-750

751-902

903-1058

1059-1208

1676

1980

2063

2203

2266

Original skjutdörrar i folie
Folie: vit, bok, körsbär,
björk, ek, vit ask, furu
med kvist, mörk ek, kalkad ek, valnöt, vit slät

Original skjutdörrar med spegel
Klar spegel

1923

2277

2476

2724

2909

Tonad spegel

2162

2724

2872

3157

3379

Sotad spegel

2162

2724

2872

3157

3379

Installationsöppningens höjd mellan golv och tak max. 2485 mm.

Original skjutdörrar med fyllning Classic
Vit MDF

2990

3790

4290

4590

Urspårningsskydd för ökad säkerhet.

Vit MDF med spegel

3919

4792

5443

5840

Positionstopp beställes separat.
Fyllning Classic
Installationsöppningens höjd mellan golv och tak min. 2 250 mm
och max. 2 485 mm.
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Samtliga priser på denna hemsida är av Elfa Lumi AB rekommenderade cirkapriser
inklusive 25% mervärdesskatt. Variationer mellan angivna priser och handelns
priser kan förekomma. Handeln är fri att själva sätta sina priser. Reservation för
sortiments- och prisändringar utan föregående meddelande. Av bildskärmsmässiga
skäl kan variationer i färger förekomma.

Skjutdörrar Original
MONTERINGSANVISNING

1

Börja med att montera takskenan med ett avstånd från bakre väggen
så att du får plats med den inredning du har valt.
Förborra takskenan med 5 mm metallborr. Borra skruvhålen
parallellt och i mitten av varje spår. Vid underlag som medger
gott skruvfäste är 1 skruv per 80-100 cm lämpligt.

2

Lägg golvskenan löst på golvet mitt under takskenan.

3

Placera en skjutdörr i takskenans respektive golvskenans
bakre glidspår. Vinkla skjutdörren snett utåt när den placeras
in i takskenan. Om bottenhjulet inte går fritt från golvskenan,
justera enligt punkt 7.
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Skjutdörrar Original
MONTERINGSANVISNING

Kontrollera med hjälp av vattenpass att skjutdörren står rakt
för att på så sätt få golvskenan i rätt position i förhållande till
takskenan.

4

För skjutdörren i sidled och kontrollera med vattenpasset att
den står rakt i båda ändar av golvskenan.

Markera golvskenans slutliga placering med ett pennstreck.
Lyft sedan bort skjutdörren.

5

Montera golvskenan med hjälp av dubbelhäftande tape.
(Borra hål och skruva fast golvskenan om så önskas.)

Placera samtliga skjutdörrar på plats. Börja med skjutdörrarna
som ska löpa i tak- och golvskenans bakre spår.

6

Tryck ned urspårningsskyddet i golvskenan, vilket sitter på
skjutdörrens båda bottenhjul.

Justera skruven
uppåt

7

Kontrollera att skjutdörrarna står rakt sett framifrån. Justera
med justeringsskruven.

Sida 2 av 3

Elfa Lumi AB

Elfagatan 5, 593 87 Västervik
Tel: 0392-389 10 Fax: 0392-361 25 E-post: info@elfalumi.com

www.elfa.com

Samtliga priser på denna hemsida är av Elfa Lumi AB rekommenderade cirkapriser
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Skjutdörrar Original
MONTERINGSANVISNING

Eventuellt dörrstopp, monteras i takskenan.

8

OBS! Tillbehör

9

Rengöringstips för spegel
Om du får smuts eller fläckar på spegelytan använd först fönsterputs.
Om detta inte hjälper kan du använda ett rakblad eller stålull av typ
”Svinto”. (Obs! Endast stålull ej Scotch brite eller liknande) Glaset blir
inte repat varken av rakblad eller av stålull!
Skulle någon fläck eller limrest från tillverkningen finns kvar på
spegeln, trots vår kontroll, så kan du rengöra med metoden ovan.
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