Smått & gott
- som hjälper dig vid ditt köp

Så här mäter du när du ska beställa skjutdörrar
Mät höjden mellan tak och golv på minst 3
ställen. Ange minsta höjd vid beställning.
Mät bredden på minst 2 ställen. Ange största
bredd vid beställning.
Ange din öppningsbredd och höjd samt önskat
antal dörrar när du beställer Modell 300 Alu
och Modell 200. Vid produktion av dörrarna
lägger vi till extra bredd för att dörrarna ska
överlappa varandra på ett snyggt sätt.
Tänk även på hur rummet ser ut. Finns det t.ex.
golvlister eller eluttag som kan vara i vägen?

Gör gärna en
skiss när du ska
beställa
Minsta höjd

Största bredd

Eluttag

Golvlist

Vad ska du ha bakom?

Placera dina skjutdörrar rätt

Det är viktigt att du tänker på hur inredningen ser ut
som du ska ha bakom dina skjutdörrar. Om du har
korgar som ska dras ut måste skjutdörrarna kunna
dras tillräckligt långt åt sidan för att inte hindra.
Exempel nedan visar tre beŷntliga garderober som
är kombinerade med två skjutdörrar.

Se till att du ha tillräckligt med utrymme
bakom skjutdörrarna så att det du ska
förvara får plats.

I mitten kan du inte
placera utdragbara
korgar men det går
bra att ha hyllor eller
klädstång.

I de yttre garderoberna kan du
t.ex. ha utdragbara korgar
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Får kavajen
plats?
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Olika exempel på placering av din skjutdörr

Mellan beŷntliga väggar.

Mot ett beŷntligt hörn.
Kompletteras med
avslutningssida.

Framför beŷntliga garderober.
Kompletteras med sidostopp
för skjutdörrana.

Storlek på tak- och golvskenor
Modell 300 Alu
- i aluminium

Modell 200 & Modell 100
- i lackat stål

86

62

52
Golvskena

75

Golvskena

Takskena

Takskena

För högt till tak?
Om du har för högt till tak behöver du bygga ner
till lämplig höjd. I vårt sortiment ŷnns ett smidigt
nedbyggnadsbeslag. Du skruvar enkelt upp en
distansplatta i taket i öppningens framkant och fyller
sedan på med Ÿer distanser tills du når den höjd du
behöver.
En sats med nedbyggnadsbeslag räcker till en
nedbyggnad mellan 15-120 mm.
Skruva fast takskenan i distansblocken. Montera
sedan en skiva framför distansblocken som du
målar eller tapetserar.

Lämplig fördelning
av distanser

ca 200 mm

ca 2 meter

Smidigt att montera golvskenan

Montera med
dubbelhäftande tejp

Undvik att göra onödiga hål i ditt golv. Använd
istället dubbelhäftande tejp för enkel montering.
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