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Interiør | 2

Panel Royal Antique

Takkloss Geilo

Knekt Lars

Vindusbrett Helen

Radiatorskjuler Klara

VÅRT MILJØANSVAR
FOR ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN
Vi vil bidra til et bærekraftig samfunn på mange måter og som et
ledd i vår langsiktige tenkning er vi med i følgende organisasjoner:

Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes er en global,
frittstående paraplyorganisasjon for vurdering
og gjensidig anerkjennelse av nasjonale
skogsstandarder. Organisasjonen arbeider for
et bærekraftig skogbruk gjennom uavhengig
tredjepartssertifisering.

Forest Stewardship Council® er en global,
uavhengig, ideell organisasjon som arbeider
for et bærekraftig og ansvarsfullt skogbruk.
Med sertifiseringen etterstrebes det en vel
avveid balanse mellom økonomi, miljø og
sosiale forhold.
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Alle mål i katalogen er i mm
dersom ikke annet er angitt.
L = Lengde. T = Tykkelse.
B = Bredde. H = Høyde. D = Dybde.

Vi tar forbehold om eventuelle
sortimentsendringer, trykkfeil og
nyanseforskjeller.

SKYVEDØRER

OPPBEVARING | 6

FINN STILEN OG
TA DEN MED HJEM
Lundbergs’ nye skyvedører passer i alle hus og boliger.
Hos oss kan du raskt og enkelt finne en eksklusiv designløsning som føles
rett for din stil. Flere av modellene kan du dessuten skreddersy helt etter
mål, ønske og smak.

CHOOSE PRICELY
Høyt designnivå innebærer ofte høye priser. Men ikke alltid. Lundbergs’ oppbevaring gir
deg mulighet til å organisere hjemmet med gjennomtenkte løsninger i eksklusive designspråk. Uten å betale for mye.

UNNGÅ LANGE LEVERINGSTIDER

Hos Lundbergs finner du et stort utvalg av farger,
stiler og materialer å velge mellom. Dessuten kan
du få skyvedører både med faste mål og som
målbestilte.

Våre skyvedører med faste mål finnes ofte på lager.
Ta med deg dørene hjem omgående og begynn å
montere, eller hent dem hos din forhandler i løpet av
noen dager.
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STORT UTVALG

VÅRT SMARTE PLANLEGGINGSVERKTØY FSC -SERTIFISERT KVALITET
®

Med vårt nye planleggingsverktøy kan du prøve
deg frem med ulike farger, modeller, fyllinger og
rammer. Enkelt og bekvemt.

Alle våre skyvedører holder høy kvalitet og
finnes i mange ulike utførelser. Trepanelene i
våre dører er FSC ® - sertifiserte og kommer fra
bærekraftig skogbruk.

NÅ BEGYNNER DET
Våre oppbevaringsløsninger er designet for å kunne tilpasses i det uendelige. Farger, stiler og tekniske
løsninger som kan kombineres på dine vilkår for at ditt liv skal fungere optimalt. Vi hjelper deg med å ta
kontrollen over dine eiendeler og se løsningen for hvert rom.

BARNEROMMET

Et rolig sted når du arbeider hjemmefra? Et eget

Dere hadde jo bestemt dere for å begrense antallet

atelier for maling i helgene? Kanskje begge deler?

leker. Plutselig er hele gulvet fullt og kommodeskuffene

Hjemmekontoret har mange bruksområder.

lar seg nesten ikke lukke. Med hyller, kurver og kroker

Vi har løsninger for både jobb og fritid.

får hver leke sin egen plass igjen.

SOVEROMMET

ENTREEN

Søvn er viktig og helst vil man ha den der fredelige,

Entreen er en utsatt plass. Her skal sko, jakker, støvler,

koselige oasen som bare ånder av avkobling. Ikke en

skjerf og regntøy få plass samtidig. Vi har kleshengerne,

stor kleshaug som minner deg på alt det du burde ta

krokene, kurvene og skyvedørene som gjør at du ikke

tak i. Med våre oppbevaringssystemer får hver ting sin

trenger å skjemmes når gjestene kommer.
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KONTORET

plass og dermed får du den roen du trenger.

NY
HE

SLIPP LØS KREATIVITETEN

T!

PRØV VÅRE NYE SKYVEDØRSKONFIGURATOR

1

Prøv deg frem i fred og ro for å finne den skyvedørsløsningen som passer for nettopp deg.

2

Velg blant et stort utvalg av farger og rammer.

3

Sammenlign ulike dørserier for å se hvilket design som passer best.

4

Velg det mest prisgunstige alternativet – sammenlign faste mål og målbestilte skyvedører.

5

Ta med din ønskede løsning til nærmeste forhandler og bestill ifølge tegningen.

BESTEM DINE EGNE MÅL
Vi tilbyr også skyvedører som kan målbestilles ut fra dine eksakte mål. På den måten kan du bygge
oppbevaringen på stedet slik at du utnytter plassen maksimalt ut fra dine behov.
Ved å sammenligne de to ulike variantene kan du ta en bedre beslutning basert på hva som er viktig
for deg. Hvis du ønsker standard mål på dørere, kan du bestille ut fra sortiment mens du er i butikken.
Hvis du har eksakte mål som dørløsningen skal fylle, anbefaler vi at du målbestiller skyvedørene. Når du
målbestiller skyvedører, finnes det også enda flere farger på fyllinger og rammer å velge
mellom. Beregnet leveringstid for målbestilte skyvedører er ca. 6-8 uker.
Skyvedørene i faste mål finnes i tre ulike dørserier. Entry, Nordic og Decotique.
Disse kan også målbestilles, og det kan også en fjerde dørserie, Switch.
Du kan lese mer om de ulike dørseriene på de kommende sidene.

Skann kod
en
med mobil
kameraet!
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I vårt nye planleggingsverktøy for skyvedører kan du i fred og ro visualisere ditt kommende innkjøp – slik
at skyvedørene matcher ditt hjem og din stil. Du foretrekker kanskje en stilren, minimalistisk modell i
tonet glass, en klassisk speildør eller hvorfor ikke en tidløs skyvedør med trepanel som gir et varmt preg.

SWITCH
Med sin dobbeltsidige design er dette det perfekte valget for å skape en elegant garderobe eller romavdeler.
Våre tidsriktige skyvedører i serien Switch kan på en pen og smart måte forvandle et rom, skape et nytt rom eller
ganske enkelt gi hjemmet et mer moderne utseende. Switch produseres etter dine eksakte mål og utstyres med
en aluminiumramme som gir enestående styrke og holdbarhet. Det store utvalget av fyllmateriale gjør det mulig
å velge ulike stiler. Dørene er enkle å montere.

NYHET!
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DET MODERNE VALGET
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Switch er både moderne og allsidig. Rammedesignet er dobbeltsidig og har en rekke tre-, glass- og speilfarger slik
at du kan velge ulike fyllinger. Velg glass på begge sider eller et speil med et annet farget glass på baksiden for å
skape det moderne utseendet. Ved valg av trefylling tilbys samme farge og designstruktur på begge sider.
Designet på Switch kan fås som enkeltpanel eller 3-delt panel i ulike utførelser. Velg selv!

FUNKSJONER
• 24 mm ramme i høykvalitativ aluminium
• Produseres i Europa
• Alt glass har sikkerhetsunderlag og er BSEN12600-sertifisert
• Alle våre trepaneler er FSC-sertifiserte ®
• Alle dører er produsert med høykvalitative bevegelige deler med 10 års garanti

Form
Switch etter dine
behov!

DECOTIQUE
Decotique har en eksklusiv kvalitet og stilren design. Denne modellen finnes i standardmål og kan nå også
målbestilles i vårt nye planleggingsverktøy. I standardmål finnes dørene i hvitt glass eller med speil og
aluminiumrammer i svart eller matt sølv. Som målbestilt skyvedør finnes det 12 ulike farger på glass- og speilfylling.
Avdeleren på midten av døren er også et integrert håndtak for en diskret og minimalistisk følelse.

NYHET!
Kan også
målbestilles
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INTEGRERT HÅNDTAK

ELEGANT ALUMINIUMRAMME

Decotiques håndtak er integrert i avdeleren på midten av

Rammene i aluminium finnes i svart eller matt sølv og

døren. En enkel og diskret løsning som også gjør at døren

passer godt til både speildøren og det hvite glasset. Match

fremstår på en annen måte i rommet.

med den stilen og innredningen du har hjemme for å få
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det rette preget.

TAK- OG GULVSKINNER I MATT SØLV ELLER SVART
Decotiques tak- og gulvskinner finnes i matt sølvfarget eller svart aluminium, og de kan kappes. Hjulenes
design følger sporets kontur i en jevn bevegelse og de leveres alltid med avsporingsbeskytter.

Skreddersy
Decotique i vårt
planleggingsverktøy

OM DECOTIQUE
Enkeltsidig skyvedør med 12 mm aluminiumramme, for et minimalistisk utseende. Hjulenes plassering
under rammen gir en diskret og funksjonell look. De gummierte topphjulene senker lydnivået ytterligere,
slik at Decotique nesten ubemerket glir til siden når du trenger tilgang til oppbevaringen.

SÅ ENKELT VELGER DU
DECOTIQUE MED FASTE MÅL

1. MÅL OPP PLASSEN
Det første trinnet er å måle plassen der dørene skal
plasseres. Mål høyden på tre steder mellom gulv og tak
slik bildet nedenfor viser. Mål bredden både ved taket
og ved gulvet.

2. VELG DESIGN
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Velg design og antall dører som passer for din åpningsbredde. Anbefalt
døroverlapping for Decotique: 12 mm. Installasjonshøyde 2355 mm.
Dørene finnes i breddene 610, 762 og 914 mm.

DECOTIQUE
Speil 2 paneler
aluminiumramme
i matt sølv

DECOTIQUE
Speil 2 paneler
aluminiumramme
i matt svart

DECOTIQUE
Hvitt glass 2 paneler
aluminiumramme
i matt sølv

Bredde 610 – Art. 71068
Bredde 762 – Art. 71069
Bredde 914 – Art. 71070

Bredde 610 – Art. 71071
Bredde 762 – Art. 71072
Bredde 914 – Art. 71073

Bredde 610 – Art. 71074
Bredde 762 – Art. 71075
Bredde 914 – Art. 71076

3. VELG FARGE
Velg farge på tak- og
gulvskinner. Skinnene
finnes i matt svart og
sølv for Decotique.

DECOTIQUE
Tak- og gulvskinne
Aluminium,
i matt sølv

DECOTIQUE
Tak- og gulvskinne
Aluminium,
i svart

Takskinne L1803xH52xD82
Gulvskinne L1803xH7xD75
– Art. 71077

Takskinne L1803xH52xD82
Gulvskinne L1803xH7xD75
– Art. 71079

Takskinne L2692xH52xD82
Gulvskinne L2692xH7xD75
– Art. 71078

Takskinne L2692xH52xD82
Gulvskinne L2692xH7xD75
– Art. 71080
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”

Når du organiserer tingene dine, får
du ikke bare mer plass å leve på
– du får også mer tid til å leve.”

NORDIC
En moderne klassiker med ramme i stål, som passer i alle rom der du vil skape en god oppbevaring. I faste mål
finnes Nordic-dørene i fargene hvitt eller greige, med tre-, glass- eller speilfylling som gjør at rommet oppleves
større. Nordic kan nå også målbestilles i vårt nye planleggingsverktøy. Da får du et enda bredere utvalg av farger
på både rammer og fylling.

NYHET!
Kan også
målbestilles
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GULV- OG TAKSKINNER I SØLV
Gulvskinnen til Nordic finnes i sølv eller hvitt, med to ulike lengder (1803 og 2692 mm). Bunnhjulene har
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kulelager for en myk og jevn opplevelse hver gang du åpner eller lukker døren.

MASSIV OG ELEGANT RAMME
Den 75 mm brede rammen er malt og gir et massivt og elegant inntrykk.
Skyvedøren passer utmerket i f.eks. entreen eller soverommet.

Skreddersy
Nordic i vårt
planleggingsverktøy

OM NORDIC
Enkeltsidig skyvedør med 75 mm ramme i hvitt eller greige-farget stål. Skyvedørene kan monteres fra
vegg til vegg eller vegg mot gavlside. Nordic kan bygges inn for å passe med din innredningsløsning
hjemme. Bunnhjulene går på kulelager og gjør at døren enkelt og elegant kan skyves til siden når du
trenger å få fatt i noe.
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SÅ ENKELT VELGER DU
NORDIC MED FASTE MÅL

1. MÅL OPP PLASSEN
Det første trinnet er å måle plassen der dørene skal plasseres. Mål høyden
på tre steder mellom gulv og tak slik bildet nedenfor viser.
Mål bredden både ved taket og ved gulvet.

2. VELG DESIGN

NORDIC
Hvit
Stålramme hvit

NORDIC
Speil
Stålramme hvit

NORDIC
Hvitt glass
Stålramme hvit

NORDIC
Hvit 3 paneler
Stålramme hvit

Bredde 610 – Art. 71030
Bredde 762 – Art. 71031
Bredde 914 – Art. 71032

Bredde 610 – Art. 71033
Bredde 762 – Art. 71034
Bredde 914 – Art. 71035

Bredde 610 – Art. 71053
Bredde 762 – Art. 71054
Bredde 914 – Art. 71055

Bredde 610 – Art. 71056
Bredde 762 – Art. 71057
Bredde 914 – Art. 71058

NORDIC
Greige
Stålramme greige

NORDIC
Speil
Stålramme greige

NORDIC
Greige 3 paneler
Stålramme greige

Bredde 610 – Art. 71059
Bredde 762 – Art. 71060
Bredde 914 – Art. 71061

Bredde 610 – Art. 71062
Bredde 762 – Art. 71063
Bredde 914 – Art. 71064

Bredde 610 – Art. 71065
Bredde 762 – Art. 71066
Bredde 914 – Art. 71067

3. VELG FARGE
Velg farge på tak- og
gulvskinner. Skinnene
finnes i hvitt og sølv for
Nordic.

NORDIC
Tak- og gulvskinne
Stål, hvit

NORDIC
Tak- og gulvskinne
Stål, sølv

Takskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71036

Takskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71022

Takskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71037

Takskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71023

Se også våre andre
FSC ®-sertifiserte produkter.
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Skyvedørene med faste mål passer for de aller vanligste rommålene. Velg design og antall
dører som passer for din åpningsbredde. Anbefalt døroverlapping for Nordic: 75 mm.
Installasjonshøyde 2355 mm. Dørene finnes i breddene 610, 762 og 914 mm.

ENTRY
Stilrene skyvedører i et tradisjonelt formspråk som passer like bra på vaskerommet som i soverommet. I faste mål
finnes Entry-dørene med en sølvfarget stålramme i hvitt panel, hvitt glass eller speil. Entry kan nå også målbestilles
i vårt nye planleggingsverktøy. Da får du et enda bredere utvalg av farger på både rammer og fylling.

NYHET!
Kan også
målbestilles
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Skreddersy
Entry i vårt
planleggingsverktøy

OM ENTRY
Entry er en enkeltsidig skyvedør med 25 mm bred sølvfarget stålramme. Skyvedørene kan gå fra
vegg til vegg eller vegg mot gavlside. Bunnhjulene går på kulelager og gjør at døren enkelt og
elegant kan skyves til siden når du trenger å få fatt i noe.

SÅ ENKELT VELGER DU
ENTRY MED FASTE MÅL

1. MÅL OPP PLASSEN
Det første trinnet er å måle plassen der dørene skal plasseres. Mål
høyden på tre steder mellom gulv og tak slik bildet nedenfor viser.
Mål bredden både ved taket og ved gulvet.

2. VELG DESIGN
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Skyvedørene med faste mål passer for de aller vanligste rommålene. Velg design og
antall dører som passer for din åpningsbredde. Anbefalt døroverlapping for Entry: 25 mm.
Installasjonshøyde 2355 mm. Dørene finnes i breddene 610, 762 og 914 mm.

ENTRY
Hvit
Stålramme sølv

ENTRY
Speil
Stålramme sølv

ENTRY
Hvitt glass
Stålramme sølv

Bredde 610 – Art. 71044
Bredde 762 – Art. 71045
Bredde 914 – Art. 71046

Bredde 610 – Art. 71047
Bredde 762 – Art. 71048
Bredde 914 – Art. 71049

Bredde 610 – Art. 71050
Bredde 762 – Art. 71051
Bredde 914 – Art. 71052

3. VELG FARGE
Velg farge på tak- og gulvskinner. Skinnene finnes i hvitt
og sølv for Entry.

ENTRY
Tak- og gulvskinne
Stål, hvit

ENTRY
Tak- og gulvskinne
Stål, sølv

Takskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71036

Takskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71022

Takskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71037

Takskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71023

TWINPACK
Twinpack består av to skyvedører samt tak- og gulvskinner i samme pakke. Enkelt, prisgunstig og bekvemt
for deg som raskt trenger en skyvedørsløsning som skjuler innredningen. Skyvedørene har en hvit, stilren
stålramme og finnes i nøytral hvit eller som speil.
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TO DØRER I ÉN PAKKE
Twinpack leveres med to dører i samme pakke. Maksimal åpningsbredde er 1200 mm.
Til skyvedørene inngår tak- og gulvskinner (gulvskinne: L1200xH7xD56 mm, takskinne: L1200xH40xD90
mm). Speildørene har 4 mm speilglass med sikkerhetsfilm. Installasjonshøyde 2355 mm.

TWINPACK
Hvit
Stålramme hvit

TWINPACK
Speil
Stålramme hvit

Bredde 610 – Art. 71040

Bredde 610 – Art. 71041
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SKYVEDØRER OG
ROMAVDELERE
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GJØR-DET-SELV

FANTASI

Fantasi er vår gjør-det-selv-løsning for skyvedører, med enkel måltilpasning og montering.
Ramme, gulv- og takskinne er laget i aluminium og leveres sammen med hjul av høy kvalitet. En
smart løsning for f.eks. trange plasser, loftsrom eller under et skråtak. Dørens fylling velger du selv.

VELG SUPPLEMENTER
Fantasi skyvedørsramme
Aluminium inkl. 4 hjul
H2588xB1000
Art. 40460

Tak- og gulvskinne
Aluminium

–

L1800xH35xB81
– Art. 40461

VELG FARGE OG FYLLING
Velg selv ditt fyllmateriale. Panel, gulv eller annet
platemateriale som har en tykkelse på 8 mm. Mal eller
tapetser. Velg selv! Smart, pent og praktisk!
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L2400xH35xB81
– Art. 40462

SHOJI
Vår løsning Shoji kan fungere som både skyvedør og smart romavdeler. Funksjonell og tidløs design
gjør at Shoji passer inn i de fleste hjem. Både ramme og fylling kan tilpasses i størrelse og kappes
enkelt med sag hvis du vil gjøre jobben selv.
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SKYVEDØR ELLER ROMAVDELER?
Skal du bruke Shoji som skyvedør? Monter Shoji med gulvog takskinner med hjulsett. Hvis du har tenkt å bruke Shoji
som en romavdeler, velger du i stedet våre gavlbenpar og
skjøteben. Bena har justerbare føtter slik at du slipper å skru
i verken gulv eller tak.

VELG RAMMEVERK
Velg mellom fargene svart eller hvit på rammeverket.

Svartfoliert MDF

Hvitfoliert MDF

NCS 9000 glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40439

NCS S0500-N glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40438

Ben og skinner i aluminium samt hjulsett.

Gavlbenpar
– justerbar fot

Skjøteben
– justerbar fot

Hjulsett inkl.
dørstopper

Tak- og gulvskinne

Aluminium, 1 par
H2380xB20xD40
– Art. 40433

Aluminium, 1 stk.
H2380xB20xD40
– Art. 40432

1 par (ett par per dør)
– Art. 40443

Aluminium
Gulvskinne
L1800xB70xH8
Takskinne
L1800xB68xH50
– Art. 40444
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VELG SUPPLEMENTER

VELG FYLLINGSALTERNATIV
Sett ditt eget preg ved å mikse og matche etter smak og behag.

Svartlakkert HDF

Hvitlakkert HDF

Frostet akrylatplast

Tonet svart akrylatplast

Akrylglass klart

NCS 9000 glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40442

NCS S0500-N glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40441

H828xB529xD3,2
– Art. 40435

H828xB529xD3,2
– Art. 40445

H828xB529xD3
– Art. 40436

COPENHAGEN ESPALIER
SOM ROMAVDELER
Copenhagen espalier har flere funksjoner. Som
romavdeler, avskjermer eller trapperekkverk.
En praktisk detalj for å skape flere rom i ett – og
som dessuten blir en pen detalj.
Les mer om Copenhagen espalier på side 146.
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TIPS TIL HVORDAN DU
LØSER DIN OPPBEVARING
Her har vi samlet noen enkle tips som det kan være bra å ha med seg når du skal bygge
din nye skyvedørsløsning. For flere spørsmål om våre produkter, kontakt din nærmeste

PENERE ORDEN OG STRUKTUR

SOFT-CLOSE SKAPER RO

Det er herlig når alt finnes på sine faste plasser. Enda

Ta vare på din nye oppbevaringsløsning og roen der

herligere blir det om alt ser pent ut også. Tenk på at

hjemme. Tilvalget Soft-close kan fås til flere av våre

skuffer, kurver og hengere i enhetlige farger gir et roligere

skyvedører og gir en myk og behagelig følelse hver gang

og mer ryddig inntrykk.

du lukker skyvedøren.

RYDD UNNA ÅRSTIDEN

GJØR GARDEROBEN PERSONLIG

Hver årstid har sine egne ting. Når våren har kommet,

Med vår skyvedør Fantasi kan du skape din egen helt unike

trenger ikke vinterstøvlene å stå fremme. Med f.eks. en

oppbevaringsløsning. Tapetser skyvedøren med trendy

skohylle i oppbevaringsløsningen kan du enkelt rydde i

tapet eller skap ditt eget fototapet med herlige minner!

entreen. Da får du bedre oversikt og det blir det lettere å
gjøre rent.
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forhandler, besøk www.lundbergs.com eller følg oss i våre andre sosiale kanaler!
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WIDE OPPBEVARINGSSYSTEM
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ETT SYSTEM
TUSENTALLS MULIGHETER
WIDE er vårt smarte oppbevaringssystem med praktiske, funksjonelle
og fleksible produkter som gir orden og struktur. Velg og kombiner ut fra
forutsetningene i hjemmet og ta endelig kontroll over rommet.
Du finner hele sortimentet på lundbergs.com

VEGGFAST MONTERING

Med festet WIDE Singel kan du skape smarte løsninger på

Veggfast montering tar utgangspunkt i bærelister som du

mindre flater. Festet tar minimal plass på veggen og er

henger veggskinner på, eller tradisjonelle veggskinner

designet slik at du raskt kan bytte ut oppbevaringsproduktet,

som monteres direkte på veggen. Passer for mange typer

f.eks. en hjelmkrok med en hengerknekt.

rom og gir maksimal fleksibilitet.

FRITTSTÅENDE STATIV

TIL EKSISTERENDE GARDEROBE

Frittstående oppbevaring er en smart løsning for deg som

Frisk opp garderoben og skap smartere oppbevaring

vil unngå borehull i veggen. Med WIDEs stativ og tverrstag

med WIDEs universalglidelister. Breddemålet og

kan du tilpasse oppbevaringsproduktene etter dine

glidelistens justeringsmuligheter styrer hvilken kurv du

eiendeler og behov.

skal velge.
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SINGELMONTERING

SINGELMONTERING
Selv små steder kan forvandles til smarte oppbevaringsløsninger. Med vårt system for
singelmontering maksimerer vi arealet slik at du får mest mulig ut av den plassen du har.
Festet finnes i rund eller oval modell der du kan skifte produkter etter behov.
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SMART FESTE SOM GIR
MANGE MULIGHETER
Singelfestet er en unik løsning som ble skapt for
mindre steder der du ikke har plass til eller vil montere
med veggskinner. Produktene som monteres på festet,
kan byttes ut når behovene endrer seg.

FRA MC-HJELM TIL BARNESELSKAP
MED ET KLIKK
Får du mange gjester i helgen? Bytt raskt og enkelt ut
hjelmkroken med en hengerknekt, slik at du frigjør mer
plass til gjestenes yttertøy.

Festet Singel monteres med to skruer i veggen.
På festet kan du siden montere ulike produkter, f.eks.
hengerknekt, hjelmkrok eller hylleknekter. Skruene skjules

Se hele WIDEsortimentet på
lundbergs.com

Veggfeste singel rundt

Veggfeste singel ovalt

Ø100x16, hvit – art. 72134
Ø100x16, sølv – art. 73134
Ø100x16, svart – art. 74207

125x58x16, hvit – art. 72135
125x58x16, sølv – art. 73135
125x58x16, svart – art. 74206

Monteres med 2 skruer

Hengerknekten Styra passer til både singelmontering og veggfast montering. En smart
løsning når du trenger å oppbevare mange
plagg på en begrenset bredde.

Monteres med 2 skruer

Festet Singel kan også brukes når du skal
montere enkeltvise hyller. Pent og smart når
du vil unngå bærelister eller veggskinner.

Trådhyller, skostativ, veggkurv og buksehenger
kan også monteres med veggfestet Singel. Du
finner hele sortimentet på lundbergs.com
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av produktene.

VEGGFAST MONTERING
Med WIDE veggfast montering får du store oppbevaringsmuligheter på begrenset plass.
De ulike oppbevaringsproduktene festes i skinner som henger fra en bærelist eller skrus fast direkte
på veggen. Systemet kan bygges på eller forandres etter hvilke behov du har for øyeblikket.
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HENG OPPBEVARINGEN PÅ BÆRELISTEN
Bærelisten er det eneste du trenger å skru opp på
veggen. Når du har montert bærelisten, henger du
skinnene på listen og ned mot gulvet. I skinnene kan
du siden feste trådhyller, hylleknekter, klesstenger,
buksehengere og ulike oppbevaringskurver for å skape
din egen personlige oppbevaring.

Våre knekter for trådhyller har
festepunkter som gjør monteringen av hyllen mot knekten både
stødig og enkel. Knektene har
også spor for klesstangsholdere
(tilbehør).

I tillegg til sølv og hvit finnes våre veggskinner og knekter i svart, noe som passer ekstra
bra sammen med hylleplan i tre.

Ta vare på skoene dine! Sko som du ikke bruker
for sesongen, bør du helst oppbevare på et
annet sted enn i entreen. Våre skohyller gjør
det enkelt å sesongoppbevare skoene.
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De tradisjonelle knektene finnes
i mange ulike dybder. Samtlige
knekter har hull for montering av
hylleplan og de lengre knektene
har spor for klesstangsholdere
(tilbehør).

Dobbeltkroken monteres direkte i skinnen og
gir smarte oppbevaringsmuligheter, f.eks.
for vesker og belter.

”

Oppbevaring krever plass, men hvis du lar
det være et tomrom mot vegg og dør, føles
løsningen likevel luftig.”
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FYLL OPPBEVARINGEN MED
PRODUKTER I FASTE MÅL

Buksehenger 450
– også bredde 600

Kompletter din veggfaste oppbevaring

Uttrekksramme 600 / Trådkurv

med tilbehør som trådhyller,
uttrekksrammer med tøy-, tråd- eller
meshkurver, buksehengere, klesstenger

Uttrekksramme
450 / Trådkurv

med mer.

Skohylle 600 enkel

Målet 450, 600 og 900 er cc-målet

450 mm

(sentrum til sentrum på skinnene)

450 mm

600 mm

som gjør at du kan skru fast
de tradisjonelle veggskinnene i veggens
Skohylle 600

stendere. Produktene med faste mål har
enkeltfeste for seriemontering. Det gjør at
du kan bygge videre på din oppbevaring
på samme skinne.
Metallhylle 900
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Tørkestativ 600

DELENE DU TRENGER TIL DIN STAMME
Produktene kan kappes til ønsket lengde

Bærelister og hengeskinner

Hengeskinne hvit
(mål i mm)

Hengeskinne sølv
(mål i mm)

L924
L1210
L1532
L2010
L2300

L924
L1210
L1532
L2010
L2300

– art. 72150
– art. 72017
– art. 72151
– art. 72018
– art. 72019

Bærelisten skrus fast i
veggen og deretter plasseres
hengeskinnene på ønsket sted.
Avstanden mellom hver skinne
bør ikke overstige 900 mm.

– art. 73150
– art. 73017
– art. 73151
– art. 73018
– art. 73019

Bærelist
(mål i mm)
L1000, hvit – art. 72015
L2000, hvit – art. 72016
L1000, sølv – art. 73015
L2000, sølv – art. 73016

Tradisjonelle veggskinner
Skinnen skrus fast der veggens
stendere er plassert. Avstanden
mellom hver skinne bør ikke
overstige 900 mm.

Veggskinne hvit
(mål i mm)

Veggskinne sølv
(mål i mm)

Veggskinne svart
(mål i mm), 2-pk.

L390
L710
L1030
L1350
L1670
L1990
L2310

L390
L710
L1030
L1350
L1670
L1990
L2310

L390 – art. 75123
L710 – art. 74200
L1990 – art. 74201

– art. 72020
– art. 72021
– art. 72022
– art. 72023
– art. 72024
– art. 72025
– art. 72026

– art. 73020
– art. 73021
– art. 73022
– art. 73023
– art. 73024
– art. 73025
– art. 73026

FRITTSTÅENDE STATIV
WIDE frittstående oppbevaring er en smart løsning for deg som vil unngå borehull i
veggen eller rett og slett mangler en god vegg å henge opp oppbevaring på. Med stativ
og tverrstag kan du tilpasse oppbevaringsproduktene etter dine eiendeler og behov.

Kontakt med gulvet
Ta vare på gulvet. Med stativføtter eller hjul får stativet en mer skånsom kontakt mot golvet. Det
blir også mye penere. Hjulene finnes i svart og stativføttene i både svart og hvitt.
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Koble sammen stativene sideveis. Det er en smart måte å stabilisere oppbevaringen på og samtidig få ekstra oppbevaringsplass. Stativet kan også
kobles sammen med din veggmonterte oppbevaring.

TIL EKSISTERENDE GARDEROBE
Ved hjelp av våre universalglidelister kan du installere nye
oppbevaringsprodukter i din eksisterende garderobe, slik at du får bedre
plass til tingene dine. Garderobens breddemål sammen med glidelistens
justeringsmuligheter styrer hvilken oppbevaringskurv du skal velge.

Se hele vårt
WIDE-sortiment på
lundbergs.com

PASSER I NESTEN ALLE GARDEROBER
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Universalglidelisten kan justeres i både bredden og dybden, og den
passer i de fleste garderober uansett merke. Listene selges i par og de
kan også kappes til ønsket lengde. Skruer og fester inngår.

Universalglidelist
Tilbehør til eksisterende garderobe
Mini 450
550

– art. 72028
– art. 72027

Mini 450
550

– art. 73028
– art. 73027

Med WIDEs trådkurv oppbevarer du enkelt
klær, håndklær og større ting. Finnes i flere ulike
høyder og dybder, samt i fargene sølv og hvit.

Meshkurven har et finmasket metallnett for
oppbevaring. Brukes i frittstående stativ eller
med universalglidelist i eksisterende garderobe.

Tøykurven har et dobbelt polyestertøy med uttakbar bunn og festes med borrelås på innsiden. Tøyet
kan både vaskes og strykes ved behov.

Våre praktiske oppbevaringskurver finnes i flere
ulike mål og utførelser. Les mer på side 51.

WIDE ORDNA
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LA FANTASIEN FÅ FRITT SPILLEROM
ORDNA er vår nye serie av plassbesparende og smarte oppbevaringsartikler. Pen design som
passer for garasje, bod, kjøkken, arbeidsrom, baderom eller andre rom der du vil skape orden og
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struktur på en pen og funksjonell måte.

ORDNA startkit

WIDE oppbevaringssystem
Art.nr. 75030

NYHET!

INNHOLD STARTKIT
– 2 veggskinner, art.nr. 72020
– 1 oppbevaringstavle, art.nr. 75001
– 1 liten sirkelkrok, art.nr. 75006
– 2 små verktøykroker, art.nr. 75007
– 1 liten ringkrok, art.nr. 75011
– 1 liten redskapsholder, art.nr. 75015

Ringkrok

Kroklist

Knektinnsats

Stor, hvit, 2-pk. Art. 75010
Liten, hvit, 2-pk. Art. 75011
Stor, svart, 2-pk. Art. 75110
Liten svart, 2-pk. Art. 75111

Hvit B598. Art. 75003
Hvit B893. Art. 75004
Svart B598. Art. 75103
Svart B893. Art. 75104

Svart, 2-pk. Art. 75118
Passer til knekt 405 mm
72146-hvit, 73146-sølv

Verktøykrok

Redskapsholder

Veggskinne L390

Sirkelkrok

Liten, hvit, 5-pk. Art. 75007
Stor, hvit, 4-pk. Art. 75008
Dobbel, hvit, 2-pk. Art. 75009
Liten, svart, 5-pk. Art. 75107
Stor, svart, 4-pk. Art. 75108
Dobbel, svart, 2-pk. Art. 75109

Stor, hvit, 2-pk. Art. 75014
Liten, hvit, 2-pk. Art. 75015
Stor, svart, 2-pk. Art. 75114
Liten, svart, 2-pk. Art. 75115

Svart. Art. 75123
Hvit. Art. 72020

Stor, hvit, 2-pk. Art. 75005
Liten, hvit, 2-pk. Art. 75006
Stor, svart, 2-pk. Art. 75105
Liten, svart, 2-pk. Art. 75106

Oppbevaringstavle
Hvit B598. Art. 75001
Hvit B893. Art. 75002
Svart B598. Art. 75101
Svart B893. Art. 75102

Knektinnlegg for dekk,
svart, 4-pk. Art. 75119
Passer til knekt 270 mm
72004-hvit, 73004-sølv,
74202-svart
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Kroklisten monteres på våre
henge- eller veggskinner og
kompletteres med praktiske kroker,
oppbevaringsbokser eller knekter.

Redskapskrok

Multiholder

Oppbevaringsboks

Rett, hvit. Art. 75016
Rund, hvit. Art. 75017
Rett, svart. Art. 75116
Rund, svart. Art. 75117

Sirkler, hvit. Art. 75012
Rett, hvit. Art. 75013
Sirkler, svart. Art. 75112
Rett, svart. Art. 75113

Semitransparent, medium.
Art. 75021
Semitransparent, stor.
Art. 75022
Svart, medium.
Art. 75121
Svart, stor. Art. 75122

Knektsett med stoppere for ski,
brett osv. og knektinnlegget for
dekkopphengning monteres
direkte på våre knekter for praktisk
oppbevaring uten at det glir av.
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STATIV MINI
For plasser som er grunnere enn normalt, har vi oppbevaringsserien Mini. Med stativgavler som er 435
mm dype (sammenlignet med standardmålet 535 mm) og et kompletterende tilbehørssortiment løser vi
også dette behovet. Akkurat som i Standard er det valget av tverrstag som avgjør hvilken bredde du får på
din oppbevaringsstamme.

STATIV 350 MINI
Bredde 350, dybde 435 mm

Stativgavler (mål i mm)

Tverrstag (mål i mm)

7 skinner hvit D435xH702 – art. 72068
7 skinner sølv D435xH702 – art. 73068
10 skinner hvit D435xH1002 – art. 72069
10 skinner sølv D435xH1002 – art. 73069

Grunnsett hvitt 350 – art. 72054
Grunnsett sølv 350 – art. 73054
Påbyggingssett hvitt 350 – art. 72131
Påbyggingssett sølv 350 – art. 73131

Topphylle hvit (mål i mm)

Mini 350 mm

B350xD435xT16 – art. 74006

STATIV 450 MINI
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Bredde 450, dybde 435 mm

Stativgavler (mål i mm)

Tverrstag (mål i mm)

7 skinner hvit D435xH702 – art. 72068
7 skinner sølv D435xH702 – art. 73068
10 skinner hvit D435xH1002 – art. 72069
10 skinner sølv D435xH1002 – art. 73069

Grunnsett hvitt 450 – art. 72055
Grunnsett sølv 450 – art. 73055
Påbyggingssett hvitt 450 – art. 72132
Påbyggingssett sølv 450 – art. 73132

Topphylle hvit (mål i mm)

Mini 450 mm

B450xD435xT16 – art. 74005

UTVALGTE TILBEHØR
Stativfot

Klips trådhylle/stativ

Kroksett

4-pk., hvit – art. 72058
4-pk., svart – art. 73058

4-pk., hvit – art. 72041
4-pk., grå – art. 73041

Standard hvit 525x42x104 – art. 72079
Standard sølv 525x42x104 – art. 73079

Hjul til stativ

Klesstang (mål i mm)

Slipshenger

4-pk., svart – art. 72085

905 Hvit – art. 72090
905 Sølv – art. 73160
1905 Hvit – art. 72091
1905 Sølv – art. 73161

Standard hvit 515x50x68 – art. 72078
Standard sølv 515x50x68 – art. 73078

Klips for stativ

Klesstangsfeste 2-pk.

Sidekurv

4-pk., hvit – art. 72057
4-pk., sølv – art. 73057

Stativ/stativ hvitt – art. 72086
Stativ/stativ krom – art. 73086
Stativ/vegg hvitt – art. 72089
Stativ/vegg krom – art. 73159

Mini hvit 415x150x36 – art. 72070
Mini sølv 415x150x36 – art. 73070
Standard hvit 515x150x36 – art. 72071
Standard sølv 515x150x36 – art. 73071

Anbefalte trådhyller til stativene er 72029, 72030, 72163, 72164

STATIV STANDARD
Stammen i den frittstående oppbevaringen kan, i tillegg til de tre ulike stativhøydene, også ha ulike
bredder. Vi deler også opp sortimentet i to ulike dybder: Standard som er 535 mm dypt og Mini som
er 435 mm dypt. Det er valget av tverrstag som avgjør bredden på din frittstående oppbevaring.
Bredde

STATIV 350 STANDARD

D y bde

Bredde 350, dybde 535 mm

Stativgavler (mål i mm)

Tverrstag (mål i mm)

4 skinner hvit D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvit D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvit D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053

Grunnsett hvitt 350 – art. 72054
Grunnsett sølv 350
– art. 73054
Påbyggingssett hvitt 350 – art. 72131
Påbyggingssett sølv 350 – art. 73131

Topphylle hvit (mål i mm)
B350xD535xT16 – art. 74000

350 mm

STATIV 450 STANDARD
Stativgavler (mål i mm)

Tverrstag (mål i mm)

4 skinner hvit D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvit D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvit D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053

Grunnsett hvitt 450 – art. 72055
Grunnsett sølv 450 – art. 73055
Påbyggingssett hvitt 450 – art. 72132
Påbyggingssett sølv 450 – art. 73132

Topphylle hvit (mål i mm)
B450xD535xT16 – art. 74001
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Bredde 450, dybde 535 mm

450 mm

STATIV 550 STANDARD
Bredde 550, dybde 535 mm

Stativgavler (mål i mm)

Tverrstag (mål i mm)

4 skinner hvit D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvit D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvit D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053

Grunnsett hvitt 550 – art. 72056
Grunnsett sølv 550 – art. 73056
Påbyggingssett hvitt 550 – art. 72133
Påbyggingssett sølv 550 – art. 73133

Topphylle hvit (mål i mm)
B550xD535xT16 – art. 74002

550 mm

FERDIGE STATIV
Enkle og ferdigpakketerte
stativgavler med trådkurver.

Startkit består av komplett
stativ med trådkurver

Startkit består av komplett
stativ med trådkurver

Startkit består av komplett
stativ med trådkurver

Hvit B450xD535xH740 – art. 72061
Sølv B450xD535xH740 – art. 73061

B550xD535xH740 – art. 72093

Hvit B450xD535xH1040 – art. 72094

OPPBEVARINGSTYPER

VELG INNHOLD TIL DIN
OPPBEVARINGSLØSNING

Singelmontering

Veggfast montering

Når du vet hvilken type oppbevaring og stamme (singel, veggfast,
frittstående eller eksisterende garderobe) du trenger, er det på tide å gjøre
Frittstående

alt ferdig. Nå skal du nemlig innrede oppbevaringen.
Med alle de smarte, funksjonelle og kvalitative produktene i vårt

Eksisterende garderobe

oppbevaringssystem Wide finner du løsninger og kan sette ditt personlige
og unike preg på oppbevaringen.
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UTTREKKSRAMMER OG GLIDELISTER
Det finnes et par typer produkter som kompletterer stammene for veggfast

NYHET!
Uttrekksramme – bredde 600
Til veggfast montering

oppbevaring og eksisterende garderobe. Disse produktene gjør alle kurver i
sortimentet tilgjengelige.

Hvit

B600xD545xH55 – art. 72167

Sølv

B600xD545xH55 – art. 73167
Passende oppbevaringskurver
finnes i den grå kolonnen.

Disse produktene er
nødvendige hvis du vil
innrede med kurver av
ulike slag.

Uttrekksramme – bredde 450
Til veggfast montering

Uttrekksramme – bredde 600
Til veggfast montering

Universalglidelist
Tilbehør til eksisterende garderobe

Hvit

B450xD443xH55 – art. 72152

B600xD443xH55 – art. 72153

Mini 450
550

– art. 72028
– art. 72027

Sølv

B450xD443xH55 – art. 73152

B600xD443xH55 – art. 73153

Passende oppbevaringskurver finnes
i den blå kolonnen merket
Mini

Passende oppbevaringskurver finnes
i den blå kolonnen (ikke Mini)

Mini 450
550

– art. 73028
– art. 73027

OPPBEVARINGSKURVER
En av de vanligste innholdsdetaljene i en
oppbevaringsløsning er kurven. De ulike høyde-, bredde- og
dybdemålene gjør at du alltid kan finne rett kurv til formålet.

Den mest klassiske
av våre modeller av
oppbevaringskurver.
Fungerer i alle
Høyde 3 skinner
situasjoner.
(285 mm)

Mini
Mini

Mini

Høyde 2 skinner
(185 mm)

Mini

Mini
Høyde 1 skinne
(85 mm)

Mini

Bredde 450 mm

Bredde 550 mm

B327xD527 hvit – art. 72044
B327xD427 hvit – art. 72064
B327xD527 sølv – art. 73044
B327xD427 sølv – art. 73064

B427xD527 hvit – art. 72047
Mini B427xD427 hvit – art. 72067
B427xD527 sølv – art. 73047
Mini B427xD427 sølv – art. 73067

B527xD527 hvit – art. 72050
B527xD527 sølv – art. 73050

B327xD527 hvit – art. 72043
B327xD427 hvit – art. 72063
B327xD527 sølv – art. 73043
B327xD427 sølv – art. 73063

B427xD527 hvit – art. 72046
Mini B427xD427 hvit – art. 72066
B427xD527 sølv – art. 73046
Mini B427xD427 sølv – art. 73066

B527xD527 hvit – art. 72049
B527xD527 sølv – art. 73049

B327xD527 hvit – art. 72042
B327xD427 hvit – art. 72062
B327xD527 sølv – art. 73042
B327xD427 sølv – art. 73062

B427xD527 hvit – art. 72045
Mini B427xD427 hvit – art. 72065
B427xD527 sølv – art. 73045
Mini B427xD427 sølv – art. 73065

B527xD527 hvit – art. 72048
B527xD527 sølv – art. 73048

B327xD527 hvit – art. 72102
B327xD527 sølv – art. 73102

B427xD527 hvit – art. 72105
B427xD527 sølv – art. 73105

B527xD527 hvit – art. 72108
B527xD527 sølv – art. 73108

B327xD527 hvit – art. 72101
B327xD527 sølv – art. 73101

B427xD527 hvit – art. 72104
B427xD527 sølv – art. 73104

B527xD527 hvit – art. 72107
B527xD527 sølv – art. 73107

B327xD527 hvit – art. 72100
B327xD527 sølv – art. 73100

B427xD527 hvit – art. 72103
B427xD527 sølv – art. 73103

B527xD527 hvit – art. 72106
B527xD527 sølv – art. 73106

B427xD527 svart – art. 72188

B527xD527 svart – art. 72196

B427xD527 svart – art. 72187

B527xD527 svart – art. 72195

Meshkurv
Den stilige
kurven med
det finmaskede
metallnettet som
gir stabilitet til
oppbevaringen.

Høyde 3 skinner
(285 mm)

Høyde 2 skinner
(185 mm)

Høyde 1 skinne
(85 mm)

Tøykurv
Består av doble lag slitesterk
polyester som dessuten kan
vaskes.

Høyde 2 skinner
(185 mm)

Høyde 1 skinne
(85 mm)

Frittstående montering:
Kjøp til stativ – Følg fargene
for rett mål
Stativ 350
Stativ 350 Mini
Stativ 450
Stativ 450 Mini
Stativ 550

Kurvstopper for
trådkurv og stativ

Veggfast montering:
Kjøp til uttrekksramme
– Følg fargene for rett mål
Uttrekksramme 450
Uttrekksramme 600

Mini

Eksisterende garderobe:
Kjøp til universalglidelister

4-pk., hvit – art. 72083
4-pk., svart – art. 72082
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Bredde 350 mm

Trådkurv

HYLLEOPPBEVARING
Plane flater har sin praktiske og opplagte plass i oppbevaringen. Alt fra stablingsbare
til oversiktlige og tilgjengelige ting gjør seg godt på en hylleplass.

Trådhylle
Våre trådhyller finnes i flere
lengder, men kan også kappes
hvis det kreves tilpasning til
unike lengdemål.

Trådhylle – dybde 305

Trådhylle – dybde 405

Trådhylle – dybde 494

B621xD305 – art. 72029
B916xD305 – art. 72030
B1226xD305 – art. 72031
B1816xD305 – art. 72032

B621xD405 – art. 72163
B916xD405 – art. 72164
B1226xD405 – art. 72165
B1816xD405 – art. 72166

B621xD494 – art. 72130
B916xD494 – art. 72037
B1816xD494 – art. 72038

Sølv B621xD305 – art. 73029
B916xD305 – art. 73030
B1226xD305 – art. 73031
B1816xD305 – art. 73032

B621xD405 – art. 73163
B916xD405 – art. 73164
B1226xD405 – art. 73165
B1816xD405 – art. 73166

B916xD494 – art. 73037
B1816xD494 – art. 73038

Tilpasset knekt 305
Hvit

Dobbel krok til trådhylle
Til trådhyller (2-pk.)
B95xD20xH81 – art. 72098
B95xD20xH81 – art. 73098

Tilpasset knekt 405

Tilpasset knekt 494

Hvite hylleplan
Våre hvite hylleplan finnes i
flere lengder med tilpassede
mål for våre knekter.
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Hylleplan – dybde 250 Hvit

Hylleplan – dybde 300 Hvit Hylleplan – dybde 400 Hvit

Hylleplan – dybde 500 Hvit

B900xD300xT18 – art. 74021
B1200xD300xT18 – art. 74025
B1800xD300xT18 – art. 74029

B900xD500xT18 – art. 74023
B1200xD500xT18 – art. 74027
B1800xD500xT18 – art. 74031

B900xD400xT18 – art. 74022
B1200xD400xT18 – art. 74026
B1800xD400xT18 – art. 74030

B900xD250xT18 – art. 74020
B1200xD250xT18 – art. 74024
B1800xD250xT18 – art. 74028

Metallhylle
Metallhyllen har enkeltfeste for
seriemontering, slik at du kan
skjøte videre på en og samme
skinne.

Metallhylle – dybde 300
Til veggfast montering

Bokstøtte til metallhylle
Selges i par

Hvit B900xD300 – art. 72216

Innredning til
rengjøringsskap
Praktisk løsning for oppbevaring
av rengjøringsartiklene.
Innredningen til
rengjøringsskapet har en
veggfast montering og
finnes i fargen hvit.

NYHET!

Hva betyr ikonene?
Singelmontering

Frittstående

Veggfast montering

Eksisterende garderobe

525x920x130 – art. 72301

Se også våre andre
FSC ®-sertifiserte produkter.

KNEKTER
Med fester for henge- og veggskinnenes spor er knektene et av de mest brukte tilbehørene i det
veggfaste oppbevaringssystemet. Med mange ulike mål er dette en basis for ulike former av hyller.

Til trådhyller
Knektene er tilpasset med utstansing
for å gi et stødig feste for våre
trådhyller.
Knektene har også spor for å gi
feste for klesstangsholdere (finnes i
kategorien klesstenger og kroker).

Knekt – dybde 305

Knekt – dybde 405

Knekt – dybde 494

Tilpasset for trådhylle dybde 305

Tilpasset for trådhylle dybde 405

Tilpasset for trådhylle dybde 494

Hvit
Sølv

Hvit
Sølv

Hvit
Sølv

D305
D305

– art. 72145
– art. 73145

D405
D405

– art. 72146
– art. 73146

D494
D494

– art. 72147
– art. 73147

1

Tradisjonelle
hylleknekter
Knekter som er laget for
å bære hylleplan i din
oppbevaringsløsning.
Fra dybden 320 mm
har knektene spor for
klesstangsholdere (tilbehør).

2

Bøy trådhyllen ved å presse ned
midtdelen.

Modell

Før inn de mellomste av trådhyllens stag i
knektsporene. Fest hyllen ved én knekt om
gangen.

Min-/maksdybde hylleplan

Fargevalg

Art.

Knekt 120

120–150

hvit/sølv

art. 72001 / 73001

Knekt 170

170–200

hvit/sølv

art. 72002 / 73002

Knekt 220

220–250

hvit/sølv

art. 72003 / 73003

Knekt 270

270–300

hvit/sølv/svart

art. 72004 / 73004 / 74202

Knekt 315

300–315

hvit/sølv

art. 72154 / 73154

Knekt 320

320–350

hvit/sølv

art. 72006 / 73006

Knekt 370

370–400

hvit/sølv/svart

art. 72007 / 73007 / 74203

Knekt 420

420–450

hvit/sølv

art. 72008 / 73008

Knekt 470

475–500

hvit/sølv

art. 72010 / 73010

Knekt 500

500–530

hvit/sølv

art. 72011 / 73011

Knekt 570 forsterket

570–600

hvit/sølv

art. 72013 / 73013

inkl. klesstangsholder

Klesstangsholder til knekt
Monteres i knekten
Hvit – art. 72212
Sølv – art. 73212
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SLIK MONTERER DU
DINE TRÅDHYLLER

Knekt 470–570 er kun beregnet
på veggfast montering

KLES- OG SKOOPPBEVARING
Ulike ting oppbevares på ulike måter. Vi stiller opp med et bredt sortiment som
hjelper deg med å få orden og struktur i hjemmet. Vi fokuserer på klær og sko,
nettopp fordi det virker som det alltid er behov for struktur blant disse tingene.
450
mm

450
mm

600 mm

Buksehenger
Visse plagg har ekstra
stort behov for rynkefri
oppbevaring.

Buksehenger – bredde 450

Buksehenger – bredde 600

Hvit

B450xD367xH60

– art. 72117

B600xD367xH60

– art. 72118

Sølv

B450xD367xH60

– art. 73117

B600xD367xH60

– art. 73118

Til veggfast montering

Til veggfast montering

Til skoene
Skap plass med smart
skooppbevaring.
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Skohylle – bredde 600
Til singelmontering og
veggfast montering

Skostativ hælsko – bredde 600
Til singelmontering og
veggfast montering

Skokurv – Til uttrekksramme 600
eller stativ 450

Hvit

B600xD296xH56

– art. 72220

B600xD183xH92 – art. 72110

B527xD427xH150

– art. 72219

Sølv

B600xD296xH56

– art. 73220

B600xD183xH92 – art. 73110

B527xD427xH150

– art. 73219

Kurver og tørkestativ

Veggkurv – Til singelmontering Tørkestativ – bredde 600
og veggfast montering
Til veggfast montering
Hvit

B435xD79xH70 – art. 72072
B435xD104xH70 – art. 72073
B435xD134xH70 – art. 72074

B600xD600xH25 – art. 72170

Sølv

B435xD79xH70 – art. 73072
B435xD104xH70 – art. 73073
B435xD134xH70 – art. 73074

B600xD600xH25 – art. 73170

Hjelmkrok og
hengerfester
Funksjonell design og
tiltalende ytre som
du gjerne setter opp i
hjemmet.

Hjelmkrok Hänga
– Til singelmontering og
veggfast montering

Hengerknekt Styra
– Til singelmontering og
veggfast montering

Hengerlist Samla
– Til tak eller under hylleplan

Hvit

Ø100xD176xH196 – art. 72136

B15xH202xD308 – art. 72126

30x20x280 – art. 72127

Sølv

Ø100xD176xH196 – art. 73136

B15xH202xD308 – art. 73126

Svart

Ø100xD176xH196 – art. 74205

B15xH202xD308 – art. 74204

NYHET!

Midtfeste tak/hylleplan

Dobbeltkrok

Til klesstang

Til singelmontering og
veggfast montering

Bredde 600 – art. 72168
Bredde 600 – art. 73168

Midtfeste tak – art. 72088
Midtfeste tak – art. 73158

B10xD160xH75 – art. 72099
B10xD160xH75 – art. 73099

Klesstang

Endeplugg klesstang

Klesstangfeste

Klesstangholder

For veggfast /
tilbygging frittstående

Dekke for åpne ender (2-pk.)

Til klesstang (2-pk.)

Monteres i knekt

Endeplugg
Endeplugg

B19xH43 – art. 72087
B19xH43 – art. 73157

KLESKROKLIST

Hengende klesoppbevaring
løser du med disse produktene.
Klesstangen kan kappes hvis du
ønsker det.

Hvit

L905 – art. 72090
L1905 – art. 72091

Sølv

L905 – art. 73160
L1905 – art. 73161

Hvit
Sølv

– art. 72092
– art. 73092

Hvit Klesstangholder – art. 72212
Sølv

Klesstangholder – art. 73212

MONTERING
Selv små detaljer har betydning i
monteringsarbeidet.

Skruesett til knekt – 10 par

Hyllestift 10-pk.

Til montering av trehyller
10-pk. – art. 72201

Til montering av trehyller
Hvit 10-pk. – art. 72202

Skrue og plugg 10-pk.

Skjøtebeslag med skrue

Til montering i gipsvegg

Til montering i vegg

Til montering av trehyller

enkeltgips 4-pk. – art. 72203
dobbeltgips 4-pk. – art. 72204

10-pk. – art. 72205

Hvit 6-pk. – art. 72200
Sølv 6-pk. – art. 73200

Ekspanderplugg
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KLESSTANG
OG KROKER

ENTRÉOPPBEVARING
HEDDA
Smakfull design møter smart funksjon
HEDDA er en enkel, funksjonell og stilren vegghengt entréserie
bestående av hattehylle, kleshenger og skohylle. Materiale i hvit eller
svart pulverlakkert metall.

Hattehylle Hedda
Pulverlakkert stål, 78x35x20 cm
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Svart
Art. 12704

Hvit
Art. 12701

Kleshenger Hedda
Pulverlakkert stål, 78x4,3x5,5 cm

Svart
Art. 12703

Hvit
Art. 12700

Skohylle Hedda
Pulverlakkert stål, 78x27x10,5 cm

Svart
Art. 12705

Hvit
Art. 12702

ENTRÉMATTER
FINNTURF – effektiv entrématte for krevende utemiljøer.
En slitesterk og effektiv skrapematte som gjør at grovsmusset
forblir på utsiden av entreen. Matten består av stiv, UV-bestandig,
slitesterk og miljøvennlig polyetylenbust som tåler kulde uten at den
knekker. Baksiden er antiglibehandlet. Godkjent i henhold til svenske
miljøkrav. Finnturf finnes både som rullvare og i tilpasset størrelse.
Rullvaren er glassfiberarmert for ekstra lang levetid.
TILPASSET B90 x L55 cm
METERVARE: 90 cm x 16 m
Rampe/avslutningslist for Finnturf skrapematte minsker risikoen for
å snuble og gir en stødig kant for økt levetid på frittliggende matter.

Rampelist Finnturf, plast, 90 cm
svart, art. – D17025
Rampelist Finnturf plast, 90 cm
sølv art. – D17028

Rampelist Finnturf, rustfri, 90 cm
rett art. – D17039

TORINO – slitesterk entré- og gangmatte.
Torino er en slitesterk entré- og gangmatte. Egner seg
utmerket i både privat og offentlig miljø. Består av 100 %
polypropylen med antiglibakside.

Antrasitt
art. D18231

Vekt ca. 1790 g/m2. Luggvekt 500 g/m2.
METERVARE: 100 cm x 20 m

Grå
art. D18231

RIBB – en klassiker av høy kvalitet!
Stilren avtørkings- og gangmatte for entré/hall som
egner seg utmerket for både privat og offentlig miljø.
Består av 100 % polypropylen med antiglibakside.

Grå
Grafitt
Metervare art. D17002
Tilpasset art. 17062
Tilpasset art. 17067

Svart
Metervare art. D17012
Tilpasset art. 17068
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Rampelist Finnturf, rustfri, 90 cm
vinkel art. – D17038

Grønn
Metervare art.
D17001
Tilpasset art. 17061

Antrasitt
art. 17618

Vekt ca. 2270 g/m2. Luggvekt ca. 640 g/m2.
METERVARE: 100 cm x 30 m.
Grå
art. 17619
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INTERIØR
Med gjennomtenkte innredningsløsninger fra gulv til tak ønsker vi å
inspirere og oppfylle behov. For oss handler det om funksjon, design og
stilbredde. Uten å betale for mye.
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LA RADIATORSKJULERNE
BLI VINDUENES HELTER
Med radiatorskjulere kan også radiatorene bli en
velkommen del av hjemmets interiør. Radiatorskjuleren i
vindusmiljøet blir det fundamentet som du kan bygge videre
på med dine innredningsideer.

FÅ DET NØYAKTIG SOM DU VIL –
FASTE MÅL ELLER MÅLBESTILT
Å velge en radiatorskjuler fra oss er også et valg av metode
frem til en ferdig løsning. Alle mål i standardseriene i
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kombinasjon med muligheten til å seriemontere passer for
mange. Dessuten finnes de målbestilte radiatorskjulerne og
vindusbrettene i de seriene som er mest etterspurt.
For de målbestilte radiatorskjulerne finnes det en
bestillingsseddel med alle tilgjengelige valg på vår hjemmeside
lundbergs.com. Du finner den under overskriften ”Brosjyrer &
Media”. Fyll ut dine valg og lever bestillingsseddelen i butikken.

FLEKSIBLE OG PERSONLIGE VALG
De ulike modellene av radiatorskjulere gir en variert stilbredde.
Kombinert med de mange monteringsalternativene får du
mulighet til å sette ditt personlige preg på vindusmiljøet.
Som siste detalj velger du et av våre vindusbrett og gjør
installasjonen perfekt.
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Den klassiske stilen forsterkes med det høye panelet Royal
Antique, radiatorskjuleren Klara og vindusbrettet Helen.
Vindusbrettet hviler mot knekten Lars.

Smart
montering

På lundbergs.com
finner du mer inspirasjon
til ditt vindusmiljø.
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RADIATORSKJULER YOKO
En perfekt kombinasjon av asiatisk harmoni og sval skandinavisk
design. Med Yoko kan du skape en personlig stil – radiatorskjuleren
formidler en fintfølende eller fremtredende karakter avhengig
av hvordan du velger å plassere og montere den. Det rene og
minimalistiske gir også et moderne og eksklusivt preg.

Hvitlakkert
MDF

Hvitlakkert MDF NCS S0500-N, glans 35
B450xH700
B750xH700
B850xH700
B950xH700
B1050xH700
B1150xH700
B1250xH700
B1350xH700
B1450xH700
B1550xH700

-

Art. 20560
Art. 20561
Art. 20562
Art. 20563
Art. 20564
Art. 20565
Art. 20566
Art. 20567
Art. 20568
Art. 20569

RADIATORSKJULER ELSA
De rette og stilrene skandinaviske linjene rammer inn Elsa og gir en følelse av renhet
og enkelhet. Et perfekt tilvalg til et moderne eller klassisk innredet hjem. Bruk linjene

Kan
målbestilles

for å forsterke enkelheten eller benytt dem til å bryte av mot resten av interiøret.

Hvitlakkert
MDF

Hvitlakkert MDF NCS S0500-N, glans 35
-

Art. 20450
Art. 20451
Art. 20452
Art. 20453
Art. 20454
Art. 20455

B1250xH700
B1350xH700
B1450xH700
B1550xH700

-

Art. 20456
Art. 20457
Art. 20458
Art. 20459
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B450xH700
B750xH700
B850xH700
B950xH700
B1050xH700
B1150xH700
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Et enkelt og prisgunstig nattbord får man ved å kombinere
knekter med limfuge. Her sammen med knekten Lage,
radiatorskjuleren Klara og vindusbrettet Helen.

RADIATORSKJULER KLARA

Hvitlakkert
MDF
Klara gir en lys og diskret helhet som forsterker atmosfæren i hjemmet. Det
klassisk hvite, i kombinasjon med tradisjonelt formgitte linjer, gjør at Klara
passer utmerket for mange ulike stiler, f.eks. landlig eller klassisk. Klara
finnes i to ulike høyder.

Høyde 600 mm – Hvitlakkert MDF
NCS S0500-N, glans 35
B442xH600
B760xH600
B860xH600
B960xH600
B1060xH600
B1160xH600
B1260xH600
B1360xH600
B1460xH600
B1560xH600

-

Art. 20409
Art. 20400
Art. 20401
Art. 20402
Art. 20403
Art. 20404
Art. 20405
Art. 20406
Art. 20407
Art. 20408

Høyde 700 mm Hvitlakkert MDF
NCS S0500-N, glans 35
B442xH700
B760xH700
B860xH700
B960xH700
B1060xH700
B1160xH700
B1260xH700
B1360xH700
B1460xH700
B1560xH700

-

Art. 20429
Art. 20420
Art. 20421
Art. 20422
Art. 20423
Art. 20424
Art. 20425
Art. 20426
Art. 20427
Art. 20428

Kan
målbestilles

RADIATORSKJULER OLIVIA

Kan
målbestilles
Hvitlakkert
MDF
Olivia er en gjennomarbeidet og smakfull radiatorskjuler. Den gir
et luftig inntrykk med glatte profiler som rammer inn og ånder av
kvalitet. Velg hvordan den skal oppleves – som et designet frittstående
møbel eller som en del av innredningen.

Hvitlakkert MDF NCS S0500-N, glans 35
-

Art. 20535
Art. 20536
Art. 20537
Art. 20538
Art. 20539
Art. 20540

B1250xH700
B1350xH700
B1450xH700
B1550xH700

-

Art. 20541
Art. 20542
Art. 20543
Art. 20544
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B450xH700
B750xH700
B850xH700
B950xH700
B1050xH700
B1150xH700

Beda gavlside og gavlpar, vindusbrett Ebba

SEKS MÅTER Å MONTERE RADIATORSKJULERE PÅ
De ulike monteringsmåtene gir fleksibilitet og øker mulighetene.
Med benparene og midtbena (for seriemontering) øker også
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breddemålene, og det kan utnyttes for optimal måltilpasning.
Høydemålene kan også bli påvirket av de ulike metodene. Felles
for alle løsninger er at radiatorskjuleren kan hektes av og flyttes
slik at det blir lettere å gjøre rent.

Frittstående

Fritthengende

Føttene Tass eller Labb brukes for
at radiatorskjuleren skal stå fritt
på gulvet.

Med monteringssettet Kit kan
radiatorskjuleren henge fritt
under vindusbrettet.

Gavlpar

Benpar

Gavlpar og benpar

Seriemontering

Gavlparet Sida gjør det mulig å
feste radiatorskjuleren i veggen.

I benparet Beda og Duo følger
det med distanser og beslag for
montering av radiatorskjulere.

Kombiner gavlparet Sida med
benparene Beda eller Duo for
montering av radiatorskjuleren.

Monter flere radiatorskjulere i
serie med midtbena Ida, Solo
eller med monteringssettet Kit.

SLIK VELGER DU RADIATORSKJULERE MED FASTE MÅL
1

VELG MODELL
Velg mellom våre fire ulike modeller: Olivia,

Lett å hekte
av for å gjøre
rent

Elsa, Klara og Yoko.

2

VELG MONTERINGSMÅTE
Frittstående (gjelder ikke Yoko) Ben (gjelder ikke Yoko)
Fritthengende
Gavler og ben (gjelder ikke Yoko)
Gavler
Seriemontering

GAVLER

FRITTSTÅENDE

BEN

Sida gavlpar
hvitlakkert MDF
125x945 – Art. 20480
200x1050 – Art. 20479

Fot til radiatorskjuler
Tass hvitlakkert MDF
(høyde 65 mm) – Art.
20133

Beda og Ida – stilrene ben med
en glatt og litt buet form.
Ben hvitlakkert MDF
Benpar Beda 945x50 – Art. 20545
Midtben Ida 945x50 – Art. 20546

Labb hvitlakkert furu
(makshøyde 130 mm,
kan kappes) – Art. 20548

Duo og Solo – sporfreste ben
med integrert fot i klassisk stil.
Ben hvitlakkert MDF
Benpar Duo 945x50 – Art. 20482
Midtben Solo 945x50 – Art. 20483

FRITTHENGENDE
3

FINN DINE MÅL
Mål plassen din og velg hvilket kombinasjonsalternativ som
passer best ved hjelp av vår målguide (fra side 8).

TILVALG OG TILBEHØR
4

Som tilvalg finnes vindusbrett (side 12) og
knekter (fra side 15) som selges separat.
Les mer på: www.lundbergs.com

MIN.

MAKS.

450
450
442
450

1550
1550
1560
1550

MODELL BREDDE BREDDE HØYDE
Olivia
Elsa
Klara
Yoko

700
700
600/700
0–700

Bygg en egen radiatorskjuler
Monteringssett Kit

Utbedringssett

Komplett sett for fritthengende
radiatorskjulere – Art. 20484

Hvit NCS S0500-N,
glans 35 – Art. 20189
Interiørplate Garda krysslimt hvitlakkert
MDF NCS S0500-N, glans 35
1400x700 – Art. 20161
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PRODUKTER FOR DE ULIKE MONTERINGSMÅTENE

MÅLGUIDE FOR RADIATORSKJULERE
Ta utgangspunkt i vindusbrettets bredde når du velger størrelse på
radiatorskjuleren. Her angis kombinasjonsmuligheter for vindusbrett
mellom 800–2400 mm. Hvis brettets bredde overstiger 1600 mm, må
radiatorskjuleren seriemonteres med to eller flere seksjoner.

MÅLGUIDE KLARA

MÅLGUIDE OLIVIA OG ELSA
Mål i mm:

Mål i mm:

• Høyde 600 og 700
• Ti bredder: 442, 760, 860, 960,
1060, 1160, 1260, 1360, 1460, 1560.
• Gavl Sida 125x945, 200x1050
• Benpar Duo 50x945
• Midtben Solo 50x945

• Høyde 700
• Ti bredder: 450, 750, 850, 950, 1050,
1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
• Gavl Sida 125x945, 200x1050
• Benpar Beda 50x945
• Midtben Ida 50x945

Klara kan monteres fritthengende
uten ben (monteringssett Kit), med
gavl Sida, benpar Duo og/eller
midtben Solo eller frittstående
føtter.

Olivia og Elsa kan monteres fritthengende
uten ben (monteringssett Kit) eller med gavl
Sida, benpar Beda og/eller midtben Ida
eller frittstående føtter.
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KOMBINASJONSALTERNATIVER
Radiatorskjulerens bredde ...
Vindusbrettets
bredde

... uten
ben*

... med
benpar

... med
benpar +
midtben

... med benpar
+ 2 midtben

Radiatorskjulerens bredde ...
Vindusbrettets
bredde

... uten
ben*

... med
benpar

> 800

442

> 800

800

760

800

750

900

860

760

900

850

750

1000

960

860

1000

950

850

1100

1060

960

1100

1050

950

1200

1160

1060

1200

1150

1050

1300

1260

1160

1300

1250

1150

1400

1360

1260

1400

1350

1250

1500

1460

1360

1500

1450

1350

1600

1560

1460

1600

1550

1700

1560

... med
benpar +
midtben

... med benpar
+ 2 midtben

450

1450

760+760

1700

1550

1800

760+860

1800

750+850

750+750

1900

860+860

850+850

442+760+442

1900

442+860+442

2000

2200

442+1060+442

2200

450+1050+450

2400

442+1260+442

2400

450+1250+450

2000

* ”Uten ben” betyr fritthengende, frittstående eller med gavler

450+750+450
450+850+450

* ”Uten ben” betyr fritthengende, frittstående eller med gavler
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Kapp selv
til valgfri høyde

MÅLGUIDE YOKO
Mål i mm
• Høyde 700
• Ti bredder: 450, 750, 850, 950,
1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550.

For radiatorskjulere med en høyde under
340 mm får du ut to skjulere av en!

• Gavl Sida 125x945, 200x1050 0
Yoko monteres fritthengende uten
ben med monteringssett Kit eller
med gavl Sida.

Seriemontering med monteringssett Kit
for fritthengende radiatorskjulere.

INSEKTSGARDIN FOR
VINDUER OG DØRER
Hold insektene ute med denne finmaskede insektsgardinen
som er skjult i en diskret kassett. Når gardinen trekkes ut, følger
den sporene med rammen, og med et lett trykk ruller den inn
igjen. Metalldelene er i hvitlakkert aluminium og de kan kappes
og tilpasses til dine mål.

Gardinen åpnes enkelt med et forsiktig trykk og ruller inn igjen automatisk. Det
finmaskede, svarte nettet er diskret og glatt for maksimalt luftgjennomslipp og
gjennomsyn. Integrerte børster i sideprofilene og justerbare fjærer gir en smidig
og myk returfunksjon.
Insektsgardinen for vindu finnes i fire ulike størrelser og kan monteres i vinduer
som åpnes innover eller utover samt i takvinduer. Når vinduet åpnes innover,
skjer monteringen på vinduskarmen utendørs. Hvis vinduet åpnes utover,
anbefales montering inne i karmen.
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Dørmodellene kan monteres høyre- eller venstrehengslet og for dobbeltdører
brukes det to insektsgardiner.

Gjør- detselv-løsning

ROLLO VINDU

ROLLO DØR

H1550xB730
H1550xB880
H1550xB1230
H1550xB1530

H2050xB1100
H2150xB1100

– art. 40060
– art. 40061
– art. 40062
– art. 40063

Rammedimensjon
Sideprofil BxD 25x17 mm
Kassett: HxD 49x49 mm
Materiale ramme
Hvitlakkert aluminium
Nett
Svart, glatt
Maskestørrelse 1x1 mm
Polypropylen/glassfiber

Besøk lundbergs.com
for fullstendig monteringsanvisning og
instruksjonsfilm.

– art. 40065
– art. 40066

Rammedimensjon
Topp- og bunnprofil
BxD 25x17 mm
Kassett: HxD 49x49 mm
Materiale ramme
Hvitlakkert aluminium
Nett
Svart, glatt
Maskestørrelse 1x1 mm
Polypropylen/glassfiber

MÅLGUIDE ROLLO
Mål og velg rett størrelse på din insektsgardin!
Insektsgardinen kan kappes ned til ønsket størrelse, men må
minst være 480 mm bred for vinduer.

MÅL INSEKTSGARDIN VINDU
Produktmål
(mm)

Passer karmmål
– montering i karm

Passer karmmål
– montering på karm

BxH

Bredde

Bredde

730x1550

480–730

880x1550

480–880

Høyde

Høyde

430–670
430–830
200–1550

200–1500

1230x1550

480–1230

430–1180

1530x1550

480–1530

430–1480

Produktmål
(mm)

Passer karmmål
– montering i karm

Passer karmmål
– montering på karm

BxH

Bredde

Høyde*

Bredde

Høyde*

1100x2150

1100

2150

1040

2100

1100x2050

1100

2050

1040

2000
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MÅL INSEKTSGARDIN DØR

* Makshøyde, kan kappes til ønsket høyde

DEKORVINDUER
De runde dekorvinduene er detaljer som gjør en forskjell.
De bryter av glatte og nøytrale dørspeil og tillater lysinnslipp.
Glasset i dekorvinduet er klart, men kan gjøres frostet med
plastfilmen som følger med.

Dørvindu Orust
Sølvfarget MDF med klart/frostet glass.
Passer til innerdør 40 mm.
Ø230
Ø330

– art. 18041
– art. 18043

Dørvindu Orust
Hvitlakkert MDF med klart/frostet glass.
Passer til innerdør 40 mm.
Ø230
Ø330

– art. 18040
– art. 18042

MODERNE OG KLASSISKE
VINDUSBRETT
Vi har et bredt utvalg av vindusbrett. Vi har både klassiske modeller og
brett med mer moderne utførelse, og de finnes i hvit- og svartlakkert MDF,
hvitlakkert furu og ubehandlet furu.
Vi kaller sortimentet for vindusbrett, men de kan også brukes til annet enn vindusmiljøet.
Flere av modellene kan med fordel anvendes som hyller. Vindusbrettene monteres med
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en av våre ulike knekter, eller sammen med våre radiatorskjulere.

160

VINDUSBRETT EBBA
Med sin eleganse passer Ebba inn i både klassiske og moderne omgivelser. Den signifikante profilen
finnes på én langside og begge kortsidene. Dette vindusbrettet kan også vendes.

Hvitlakkert MDF
Lengde 600
Lengde 800
Lengde 900
Lengde 1000
Lengde 1100
Lengde 1200
Lengde 1300
Lengde 1400

-

Art. 21606
Art. 2160
Art. 21609
Art. 21610
Art. 21611
Art. 21612
Art. 21613
Art. 21614

Lengde 1500
Lengde 1600
Lengde 1700
Lengde 1800
Lengde 1900
Lengde 2000
Lengde 2200
Lengde 2400

-

Art. 21615
Art. 21616
Art. 21617
Art. 21618
Art. 21619
Art. 21620
Art. 21622
Art. 21624

NCS S0500-N,
glans 35

19

160

250

20

VINDUSBRETT HELEN

Vendbare
vindusbrett

En trotjener i sortimentet med et klassisk uttrykk. Én langside samt kortsidene er profilfreste
og vindusbrettet kan vendes. Det hvite brettet Helen
- kan også fås i en dypere variant.

Lengde 600
Lengde 800
Lengde 900
Lengde 1000
Lengde 1100
Lengde 1200
Lengde 1300
Lengde 1400
Lengde 1500
Lengde 1600
Lengde 1700
Lengde 1800

-

Art. 10306
Art. 10308
Art. 10309
Art. 10310
Art. 10311
Art. 10312
Art. 10313
Art. 10314
Art. 10315
Art. 10316
Art. 10317
Art. 10318

Lengde 1900
Lengde 2000
Lengde 2200
Lengde 2400

Ubehandlet massiv furu (D160)

Art. 10319
Art. 10320
Art. 10322
Art. 10324

-

Lengde 800
Lengde 1000
Lengde 1200
Lengde 1300
Lengde 1400

Hvitlakkert MDF (D250)
Lengde 1000
Lengde 1100
Lengde 1200
Lengde 1300
Lengde 1400
Lengde 1500
Lengde 1600

-

Art. 21710
Art. 21711
Art. 21712
Art. 21713
Art. 21714
Art. 21715
Art. 21716

VINDUSBRETT LINDA
Et vindusbrett med klassisk stil som er profilfrest på to kortsider og én langside. Sporfrest for
gjennomslipp av varmen fra radiatoren og vendbart for den som ønsker det.

Hvitlakkert MDF
-

Art. 21508
Art. 21509
Art. 21510
Art. 21511
Art. 21512
Art. 21513
Art. 21514
Art. 21515

Lengde 1600
Lengde 1700
Lengde 1800
Lengde 1900
Lengde 2000
Lengde 2200
Lengde 2400

-

Art. 10208
Art. 10210
Art. 10212
Art. 10213
Art. 10214

NCS S0500-N,
glans 35

160

Lengde 800
Lengde 900
Lengde 1000
Lengde 1100
Lengde 1200
Lengde 1300
Lengde 1400
Lengde 1500

-
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Hvitlakkert MDF (D160)

Art. 21516
Art. 21517
Art. 21518
Art. 21519
Art. 21520
Art. 21522
Art. 21524

NCS S0500-N,
glans 35

20

180

28

VINDUSBRETT NOVA
Det markante, kraftige vindusbrettet Nova gir et moderne, robust og kraftfullt
inntrykk. Novas dimensjoner gjør at det fungerer utmerket som hylle.

Hvitlakkert MDF
Lengde 1000
Lengde 1100
Lengde 1200
Lengde 1300
Lengde 1400
Lengde 1500
Lengde 1600

-

Art. 10510
Art. 10511
Art. 10512
Art. 10513
Art. 10514
Art. 10515
Art. 10516

NCS S0500-N,
glans 35
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160

21

VINDUSBRETT WILMA
Wilma bidrar med en stram design i stavlimt furu for den som f.eks. vil matche vindusbrettet med
radiatorskjuleren Yoko. Slipper gjennom radiatorenes varme takket være konstruksjonen med ribber.

Hvitlakkert massiv furu
Lengde 750
Lengde 850
Lengde 950
Lengde 1050
Lengde 1150
Lengde 1250
Lengde 1350
Lengde 1450
Lengde 1550

-

Art. 20807
Art. 20808
Art. 20809
Art. 20810
Art. 20811
Art. 20812
Art. 20813
Art. 20814
Art. 20815

NCS S0500-N,
glans 35

175

23

VINDUSBRETT VERA
Med en mykt rundet overkant på én langside samt kortsidene har Vera en stilren
fremtoning. En modell som hjelper deg når du har behov for et litt dypere vindusbrett.

HVITLAKKERT MDF
Lengde 800
Lengde 900
Lengde 1000
Lengde 1100
Lengde 1200

-

Art. 10408
Art. 10409
Art. 10410
Art. 10411
Art. 10412

Lengde 1300
Lengde 1400
Lengde 1500
Lengde 1600
Lengde 1800

-

Art. 10413
Art. 10414
Art. 10415
Art. 10416
Art. 10418
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NCS S0500-N,
glans 35

KNEKTER TIL HYLLER OG VINDUSBRETT
Knekt Sten
Hvit, metall

D120xT36 – art. 12249

Knekt Jack
Hvitlakkert furu

Knekt Stellan

Knekt Sture

D120xT36 – art. 12250

D120xT36 – art. 12252

Hvit, metall

Knekt Lars
Hvitlakkert furu
(NCS S0500-N)– med
utsparing for karm

D150xT20xH150 – art. 12206

D150xT20xH150 – art. 12223
D180xT20xH180 – art. 12224

Hvit, metall

Knekt Sigvard
Hvit, metall

D150xT30xH140 – art. 12251
D170xT25xH180 – art. 12244

Skap pen og praktisk oppbevaring ved hjelp av
knekter og hylleplan. For eksempel knekten Lage
sammen med vindusbrettet Ebba.

KNEKTER TIL HYLLER
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Vi har knekter for mange formål, f.eks. montering av vindusbrett, oppsetting av hyller, opphengning
av lamper eller egne smarte løsninger. Våre knekter er inndelt i tre kategorier:

TREKNEKTER

METALLKNEKTER

Utvalget av treknekter

Blant de mange metallknektene

inneholder modeller for både

finnes det fremfor alt

vindusbrett og hyller. Stilene

funksjonsvariasjon. Fra sirlige til

er mange og du finner både

særpregede og solide.

moderne og klassiske varianter.

SMIJERNSKNEKTER
Våre eksklusive og
håndverksmessig smidde knekter
er linoljebehandlede og har
nøyaktig den rustikke stilen som
man kan forvente.

TRENDY JACK
Knekten Jack er
bestselgeren blant våre
vindusbrettknekter og den
matcher fint med våre
vindusbrett, f.eks. Helen.

TREKNEKTER
Knekt Lage

Knekt Lage

Knekt Lage

(TX 200 01 hvit base, glans 40)

(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)

(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)

NYHET!

NYHET!

D150xT20xH150 – art. 12352
D180xT20xH180 – art. 12351
D250xT20xH250 – art. 12350

D150xT20xH150 – art. 12355
D180xT20xH180 – art. 12354
D250xT20xH250 – art. 12353

Hvitlakkert furu

Knekt Anders

Brun, lasert

Knekt Anders

Hvitlakkert furu

Grå, lasert

NYHET!

D150xT20xH150 – art. 12358
D180xT20xH180 – art. 12357
D250xT20xH250 – art. 12356

Knekt Erik

Ubehandlet furu

Knekt Viktor

Ubehandlet eik

Hvitlakkert furu

(NCS S0500-N)

(NCS S0500-N)

*

Knekt Tomas
Hvitlakkert furu
(NCS S0500-N)

D150xT20xH150 – art. 12228
D180xT20xH180 – art. 12229
D240xT20xH240 – art. 12230

* D150xT20xH150

– art. 12153
D180xT20xH180 – art. 12154
D240xT20xH240 – art. 12155

Knekt Fredrik

Knekt Tomas

Hvitlakkert furu (NCS S0500-N)
og ubehandlet furu

*

(V) D150xT20xH170
(V) D195xT20xH210
(F) D150xT20xH170
(F) D195xT20xH210

– art. 12221
– art. 12222
– art. 12121
– art. 12122

Ubehandlet furu

*

D145xT20xH160 – art. 12198
D180xT20xH200 – art. 12199

Knekt Erik

Hvitlakkert furu
(NCS S0500-N)

*

D150xT20xH150 – art. 12128
D180xT20xH180 – art. 12129
D240xT20xH240 – art. 12130

* D150xT20xH150

– art. 12110
D180xT20xH180 – art. 12111
D240xT20xH240 – art. 12112

* Kan også passe som
vindusbrettknekt
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D150xT20xH150
– art. 12171
*
D180xT20xH180 – art. 12172
D240xT20xH240 – art. 12173

D150xT20xH150 – art. 12271
D180xT20xH180 – art. 12272
D240xT20xH240 – art. 12273

KNEKTER
I TRE OG METALL
Knekten Enar og vindusbrettet Ebba
matcher fint med vår Easywall Hugo.

Knekt Carl

Hvitlakkert furu (NCS S0500-N,

Knekt Carl

Ubehandlet eik

glans 35)

KNEKTSERIEN
CARL
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Knekt Carl

Hvitlakkert metall
(NCS S0500-N, glans 35)

D180xT30xH265 – art. 12139
D250xT30xH350 – art. 12140

Knekt Carl

D180xT30xH265 – art. 12276
D250xT30xH350 – art. 12277

D140xT30xH200 – art. 12213
D180xT30xH265 – art. 12214
D250xT40xH350 – art. 12215

Knekt Carl

glans 35) / ubehandlet furu

D140xT30xH200 – art. 12150
D180xT30xH265 – art. 12152

Knekt Carl

Ubehandlet furu

Ubehandlet eik

D140xT30xH200 – art. 12141
D180xT30xH265 – art. 12142
D250xT40xH350 – art. 12143

D140xT30xH200 – art. 12147
D180xT30xH265 – art. 12148
D250xT40xH350 – art. 12149

Knekt Carl
Sølv, metall

D180xT30xH265 – art. 12274
D250xT30xH350 – art. 12275

Knekt Tvilling Carl

Hvitlakkert furu (NCS S0500-N,

(Hvit) D250xT40xH760 – art. 12145
(Furu) D250xT40xH760 – art. 12144

SMIJERNS- OG METALLKNEKTER
Knekt Louise

Knekt Lucia

Knekt Lisa

D140xT20xH160 – art. 12286
D180xT20xH200 – art. 12287
D280xT20xH300 – art. 12288

D150xT30xH150 – art. 12283
D180xT30xH180 – art. 12284
D240xT30xH240 – art. 12285

D125xT20xH150 – art. 12280
D150xT20xH180 – art. 12281
D180xT20xH216 – art. 12282

Knekt Roy

Knekt Samuel

Knekt Enar

Knekt Roy

Hvitlakkert aluminium

Hvitlakkert metall

Pulverlakkert svart metall

(NCS S0500-N, glans 35)

(RAL 9016 Glansgrad 90)

(RAL 9005 Glansgrad 0)

NYHET!

NYHET!

D100xT25xH200 – art. 12343
D125xT25xH250 – art. 12344
D2150x25xH300 – art. 12345

Knekt Sylvester

Galvanisert metall

D300xT30xH250
D300xT30xH300
D300xT30xH400
D300xT30xH550

– art. 12291
– art. 12294
– art. 12295
– art. 12296

Knekt Sigvard
Hvit, metall

D128xT30xH180 – art. 12349
D170xT30xH240 – art. 12348

Knekt Simon
Hvit, metall

* D125xT30xH150 – art. 12300
* D150xT30xH200 – art. 12301

D200xT30xH250 – art. 12302

Knekt Sixten

Hvitlakkert metall

Smijern

Smijern

Hvit, metall

NYHET!

D128xT30xH180 – art. 12347
D170xT30xH240 – art. 12346

Knekt Stefan
Hvit, metall

D300xT30xH300
D300xT30xH400
D300xT30xH500
D500xT30xH500

– art. 12255
– art. 12256
– art. 12258
– art. 12259

*
*

D125xT22xH150 – art. 12309
D150xT22xH200 – art. 12310
D200xT22xH250 – art. 12311

Knekt Tom

Kleshengertilpasset
Hvit, metall

D330xT20xH345 – art. 12312
(For rundstav med diameter 27 mm)

Knekt Sixten

Titanfarget metall

(NCS S0500-N, glans 35)

* Kan også passe som
D150xT36xH140 – art. 12251
D180xT36xH170 – art. 12244

D75xT32xH100 – art. 12231
D100xT34xH125 – art. 12232
D125xT35xH150 – art. 12233
D150xT41xH200 – art. 12234
D200xT42xH250 – art. 12235
D250xT45xH300 – art. 12236
D300xT48xH350 – art. 12237

D75xT32xH100 – art. 12320
D100xT34xH125 – art. 12321
D125xT35xH150 – art. 12322
D150xT41xH200 – art. 12323
D200xT42xH250 – art. 12324
D250xT45xH300 – art. 12325
D300xT48xH350 – art. 12326

vindusbrettknekt
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Smijern
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LA VEGGER OG
TAK FÅ VÆRE MED
For rommets vegger og tak finnes det mye mer å tilføre enn bare tapeter og maling.
Se mulighetene og velg blant våre paneler, portaler, taklister og tilbehør til entréveggen.

STUKKATURER MED NÅTIDSTEKNIKK

PANELER I MANGE ULIKE STILER

Antikke innredningsknep som deretter har fått nytt liv under

Bruk av paneler er en klassisk måte å kle veggene på. I årenes

barokken og renessansen, fungerer helt utmerket også i dag.

løp har trendene og stilene variert. I et moderne hjem i vår nåtid

Gipsstukkaturene er blitt erstattet av materialer som det er

kan vi finne alt fra heldekkende panelplater og brystpanel med

betydelig enklere å bruke. La deg inspirere av takrosettene og

speilpartier til det klassiske perlestaffpanelet.

taklistenes stil og integrer dem i hjemmets innredning.

EASY WALL
VEGGPANEL

– Rask og enkel montering
– Rustikk naturlig følelse
– Unik og moderne design
– Alternativ til tapet eller malt vegg

LIAM VEGGPANEL

SELVHEFTENDE
HUGO & NOAH

Trepanel med 3-dimensjonal visuell effekt for et

Skap en pen fondvegg som gir innredningen i rommet

unikt og eksklusivt utseende. Fint alternativ til tapet

et løft.

eller malt vegg.
Easy Wall er oppbygd av ekte trelameller. HUGO &
LIAM-panelet festes enkelt på veggen med

NOAH festes med en bakside av dobbeltheftende

monteringslim med raskt monteringshugg.

foamteip for rask og enkel montering.
10-pk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 mm.

LIAM
3D-effekt

NOAH
Sagstruktur

HUGO
Glatt struktur

3-dimensjonal visuell effekt
4-pk., 0,96 m2
1200 x 200 x 11 mm.

Treoverflate med synlig sagstruktur
10-pk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 m.

Glatt treoverflate, naturlig tre.
10-pk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 mm.

LIAM Eik Art. 19683

NOAH Rustikk Art. 19700

HUGO Lysegrå Art. 19690

LIAM Brun Art. 19684

NOAH Svart Art. 19693

HUGO Hvit Art. 19691

NOAH Mørkegrå Art. 19692

HUGO Kastanje Art. 19694

INTERIØR | 81

HUGO Ubehandlet Art. 19695

Eksempelvis: SOUDAL – FIX ALL TURBO Art. 80831

TAK- OG VEGGPANEL ALMA
Alle plater er overflatebehandlet med omsorg for følelsen av en
penselbestrøket overflate og øverst finnes det en beskyttende og
holdbar UV-lakk. Alma er svanemerket for et bærekraftig samfunn
samt for helsens og miljøets skyld.

FERDIGMALT PANEL
Alma er enkel å montere. Det behøves ingen sparkling, kvistlakkering eller
maling. Alma har også malt sammenføyning for å forhindre mørke kanter
ved bevegelse. Det kreves ingen etterbehandling, men man kan male
direkte på panelet med akrylmaling hvis man vil det.

VEGGPANEL – PANELPLATE I LAKKERT MDF
Alma finnes i tykkelsene 6 og 11 mm. Det tynnere utførelsen brukes som
fornyelsesplate som festes på eksisterende vegg, mens 11 mm-tykkelsen
både kan brukes på eksisterende vegg og spikres direkte på lekter (CC 600).
Langsidene på platene har not og fjær, slik at skjult montering er mulig.
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LJÖMÄRKT
MI

Den høyeste klassifiseringen for
partikkelemisjon i byggematerialer
garanterer et produkt med ekstremt
lave utslipp av helsefarlige partikler i
rommet. Bra for deg og miljøet.

Veggpanel
Dobbeltfas

Finnes i 6
og 11 mm

0

2

2

2

01

00

Alma er svanemerket for et
bærekraftig samfunn samt
for helsens og miljøets skyld.

Veggpanel
V-fas

Finnes i 6
og 11 mm

Veggpanel
Perlestaff

Dekkende mål
600 mm. Platen har
utseende som 5 bord

Dekkende mål
600 mm. Platen har
utseende som 6 bord

Dekkende mål
600 mm. Platen har
utseende som 5 bord

Antikkhvit 6 mm (2-pk.)
L2390xB620xD6 – art. 19058

Antikkhvit 6 mm (2-pk.)
L2390xB620xD6 – art. 19057

Antikkhvit 6 mm (2-pk.)
L2390xB620xD6 – art. 19056

Antikkhvit 11 mm
L2390xB620xD11 – art. 19064

Antikkhvit
L2390xB620xD11 – art. 19061
Hvit
L2390xB620xD6 – art. 19052
Hvit
L2390xB620xD11 – art. 19062
Lysegrå
L2390xB620xD6 – art. 19053
Lysegrå
L2390xB620xD11 – art. 19063

Antikkhvit
L2390xB620xD11 – art. 19060
FARGEKODER
Antikkhvit = NCS S 0502-Y
Hvit = NCS S 0500-N
Lysegrå = NCS S 1500-N

Finnes i 6
og 11 mm

Festes på lekter eller i en tynnere
variant på eksisterende vegg

•

Tidsbesparende takket være
ferdig overflatebehandling

•

Kjerne av høykvalitativ MDF

•

Overflate med høy finish og styrke

•

Vedlikeholdsfritt

•

Lett å tørke av
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•

TAKPANEL
Panelbord i lakkert MDF
Det V-fasede panelbordet passer i taket, men kan naturligvis også
brukes som veggpanel. Det 11 mm tykke panelet er laget av MDF med
høy densitet og har not og fjær langs alle sider.

TAKPANEL V-FAS
11 mm. 8 bord per pakke
Dekkende mål 125 mm
Totalt 2,4 m2
Hvit – L2420xB142xD11 – Art. 19070

Veggpanelet Solliden med sine klassiske
speilpartier rammer inn og skaper en klassisk
og tidløs stil i hjemmet.
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980 mm

1

Panelplate
Hvitlakkert HDF, NCS S0502Y, glans 35
1845xH837xD11 Art. 19670

Hvit HDF
2

De klassiske forsenkede speilpartiene i Solliden rammer inn og

Brystlist
Hvitfoliert MDF: L2400xH56xD30
Art. 19505

setter sitt tydelige preg på rommet. De ulike tilbehørene forenkler
monteringen og gjør denne løsningen både tilpassbar og fleksibel.
3

Gulvsokkel
Hvitfoliert MDF: L2400xH100xD22
Art. 19506

4

Utfyllingsplate
Hvitfoliert HDF: L400xH837
Art. 19671

5

Avslutningslist – 2-pk.
Hvitfoliert MDF: L824xH25xD19
Art. 19674

1
6

Skjøtelist – 2-pk.
Hvitfoliert MDF: L824xH25xD19
Art. 19673

7

2

4

3

5

6

Hjørnelist – 2-pk.
Hvitfoliert MDF: L824xH16xD16
Art. 19672

7

8

Kabelgjennomføring
Enkel: Art. 18607
Dobbel: Art. 18608

8

Utbedringssett
Til et hjørne anvendes 1
hjørnelist og 2 skjøtelister

Utbedringssett
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220
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PANEL SOLLIDEN

Panelet Royal Antique gir rommet
karakter og en varm atmosfære.
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PANEL ALVA
Hvit MDF
Vår panelplate Alva etterligner den tradisjonelle perlestaffen. Et valg som
passer i de fleste miljøer og med de fleste stiler. Platene skjøtes enkelt i
hverandre og har matchende gulvsokler samt brystlist.

2

1

2

1

3

4

Brystlist
NCS S0502Y, glans 35
Hvit MDF: L2070xH45xT19 Art. 18672
Gulvsokkel
NCS S0502Y, glans 35
Hvit MDF: L2070xH100xT16 Art. 18671
Kabelgjennomføring
Enkel: Art. 18607
Dobbel: Art. 18608

1200 mm

Utbedringssett
Utbedringssett
NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220
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3

Panelplate, 6 plater/pk.
NCS S0502Y, glans 35
Hvit MDF: L2060xH1075xT6 Art. 18670
(mål/plate: L345xH1080xT6)

PANEL ROYAL ANTIQUE
Hvit MDF
Vår brede gulvsokkel Royal Antique gir rommet det lille ekstra med sitt
galante uttrykk. Ta frem linjene fra før og tilpass dem til ditt eget hjem.
Mellomplaten kan tilpasses for lavere høyde.

Panel Royal Antique pakke
Hvitfoliert MDF, NCS S0502Y, glans 35
Innhold – art. 19621
Brystlist – L2070xH65
Mellomplate – L2070xH230
Gulvlist – L2070xH120

Kabelgjennomføring
Enkel: Art. 18607
Dobbel: Art. 18608

Utbedringssett
Utbedringssett
NCS S0502Y, glans 35:
Art. 18220

400 mm

Anvisninger og guider finnes på
lundbergs.com under respektive
artikkelnummer

PANEL HERRGÅRD
Grå og hvit HDF
Herrgård er et stilrent panel som passer i både moderne og klassiske omgivelser.
Bruk det som tradisjonelt panel på veggen eller f.eks. som fondvegg eller
sengegavl. Finnes i to farger.

1340 mm
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BYGG SIDEVEIS OG I HØYDEN
Panelet monteres med skjulte skjøter. Det kan påbygges både sideveis og i
høyden. Platene i ferdigmalt og formstabil HDF gir en fleksibel løsning med
få deler. Det behøves ingen avsluttende fuging og maling, og dermed blir
monteringen raskere og enklere.

1

1

Brystlist
Hvit MDF: L2400xH50 Art. 19662
Grå MDF: L2400xH50 Art. 19624

2

2

Panelplate, 2 plater/pk.
Hvit HDF: 2 stk. L600xH1220 Art. 19660
Grå HDF: 2 stk. L600xH1220 Art. 19622

4
3

Gulvsokkel
Hvit MDF: L2400xH100 Art. 19663
Grå MDF: L2400xH100 Art. 19625

4

Skjøtelist
Hvit MDF: L2400xH50 Art. 19661
Grå MDF: L2400xH50 Art. 19623

5

3

Én pakke inneholder to panelplater som til sammen bygger
1200 mm i bredden. Finnes i fargene hvit NCS S0502-Y og
grå NCS S5000-N med glans 35.

Kabelgjennomføring
Enkel: Art. 18607
Dobbel: Art. 18608

Utbedringssett
Forbedringsmaling
Hvit NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220
Grå NSC S5000-N, glans 35 Art. 18221

Panel Herrgård gir rommet et hjemmekoselig preg uansett om det
monteres på hele veggen eller som en praktisk og pen sengegavl.
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maks.
2580
mm

RASK OG ENKEL MONTERING

BRYSTLIST FOR AVSLUTNING

I bakkanten av gulvsokkelen og brystlisten finnes det spor

I hjørner, mot vinduer og dører brukes brystlisten som

som passer med panelplatene. Lim eller spikre platene mot

avslutning. Ved hjørne påbegynnes neste vegg med en

veggen. Skjøt ved å legge panelene overlappet der den øvre

panelplate der kanten har en fastmontert stående list.

av platene har en teip (med dekkremse) som fester platene i

Dette gir det mest symmetriske inntrykket.

hverandre, og skjuler ev. spiker- eller skruehoder. Skjøtelisten
brukes når du bygger på panelet i høyden.

BUER
Åpne opp hjemmets rom for en luftigere og lysere følelse. Du forsterker og bygger videre på din egen stil med
en av våre modeller, alt fra klassisk buede former til rene og rette linjer. Tilpassbart med smarte og patenterte
løsninger der forpakningene inneholder de monteringstilbehørene som behøves.
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Bue Venezia 2000

Bue Milano 2000

Bredde min./maks. 860–2000 mm
Høyde maks. 2320 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde MDF 100 mm
Bueradius 430

Bredde min./maks. 860–2000 mm
Høyde maks. 2320 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 100 mm
Bueradius 430 mm

Bredde min./maks. 860–2000 mm
Høyde maks. 2320 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 70 mm
Bueradius 430 mm

Buedeler, karm, mellomplater,
dekorlister, dekorklosser, gulvklosser og
monteringsdetaljer inngår.

Buedeler, karm, mellomplater,
dekorlister, dekorklosser, gulvklosser og
monteringsdetaljer inngår.

Buedeler, karm, mellomplater,
skjøtelister og monteringsdetaljer
inngår.

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18710 ubehandlet
MDF art. 18700

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18820

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18793

Bue Roma 860

Bue Venezia 860

Bue Milano 860

Bredde fast mål 860 mm
Høyde maks. 2140 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde MDF 100 mm
Bueradius 430

Bredde fast mål 860 mm
Høyde maks. 2140 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 100 mm
Bueradius 430

Bredde fast mål 860 mm
Høyde maks. 2140 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 70 mm
Bueradius 430 mm

Buedeler, karm, mellomplater,
dekorlister, dekorklosser, gulvklosser og
monteringsdetaljer inngår.

Buedeler, karm, mellomplater,
dekorlister, dekorklosser, gulvklosser og
monteringsdetaljer inngår.

Buedeler, karm, mellomplater,
skjøtelister og monteringsdetaljer inngår.

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18711

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18821

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18791
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Bue Roma 2000

Bue Chicago

Bue Boston

Bue Oxford

Bue London

Bredde maks. 2140 mm
Høyde maks. 2135 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 70 mm

Bredde maks. 2030 mm
Høyde maks. 2145 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 100 mm

Bredde min./maks. 600–1020 mm
Høyde maks. 2250 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde MDF 100 mm
Bueradius 770

Bredde min./maks. 1100–2130 mm
Høyde maks. 2795 mm
Veggtykkelse maks. 280 mm
Karmbredde 100 mm
Bueradius 1520 mm

Karm, mellomplater, hjørneklosser
og monteringsdetaljer inngår.

Karm, mellomplater, hjørneklosser,
gulvklosser og monteringsdetaljer
inngår.

Buedeler, karm, mellomplater,
gulvklosser og monteringsdetaljer
inngår.

Buedeler, karm, mellomplater,
dekorklosser, gulvklosser og
monteringsdetaljer inngår.

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18861

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 – art. 18864

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y,
glans 35 – art. 18872

Hvitlakkert MDF, NCS S0502Y, glans
35 – art. 18283
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EKSTRA TILBEHØR OG RESERVEDELER
Dekorkloss – par
Roma/Venezia
hvit
Art. 18713

Mellomkloss – stykk
Roma/Venezia
hvit, 500 mm
Art. 18847

Dekorlist – sett
Roma/Venezia
hvit
Art. 18712

Hjørnekloss – par
Chicago
hvit
Art. 18873

Mellomlist 1 m
Roma/Venezia
MDF
Art. 18210
hvit
Art. 18214

Gulvkloss – par
Roma/Venezia/
Boston/Oxford/
London hvit
Art. 18714

Hjørnekloss – par
Boston
hvit
Art. 18286

Mellomplate
Hvit 2440x
295x3,2
Art. 18215

Tilbehør og reservedeler
Hjørnefylling 4-pk.
Bue Milano og Roma – 1 pk./bue – Art. 18705
Bue London – 1 pk./bue

– Art. 18239

Bue Oxford - 1 pk./bue

– Art. 18238

Utbedringssett
NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18220

Karm
Karm Milano/Chicago hvit 2440 – Art. 18799
Karm Venezia hvit 2440 – Art. 18829
Karm Roma/Oxford/London/Boston hvit 2440 – Art. 18719
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TAKBJELKER
I LETTVEKTSMATERIALE
Utildekkede takbjelker er et innredningskomponent som får frem
det jordnære og landlige. I eldre hus avslører de byggeteknikken og
utstråler stødig pålitelighet. Våre takbjelker i lettvektsmateriale har
dimensjoner og utseende for å gi nøyaktig det rustikke preget du vil ha.

Tilbehør
Takbjelkeknekt mørk polyuretan
120x120 – art. 18365
200x130/190x170 – art. 18366
Takbjelkebeslag
1000x40 – art. 18367

Takbjelke mørk
polyuretan – RAL 8017
2000x120x120
3000x120x120
4000x120x120
3000x200x130
4000x200x130
3000x190x170

-

Art. 18353
Art. 18354
Art. 18356
Art. 18358
Art. 18359
Art. 18361

Bjelkene er hule og kan derfor brukes til f.eks. å
skjule rør og andre installasjoner.
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STUKKATURER
Fra stilrene og rette former til ordentlig forseggjorte
stukkaturmønstre. Våre lettvektslister vekker ideer som ikke bare
behøver å handle om vakre overganger mellom vegger og tak. La
f.eks. de lettarbeidede listene fungere som ramme eller dekorer
sengegavlen. Alle våre lister er ubehandlede, slik at du selv kan
male dem i ønsket farge.

FORENKLE SKJØTENE I HJØRNENE
VELG TAKLIST

Match med
ønsket dekorkloss

(mal og kapp)

=

+
Taklist Sophie

Takkloss Kvitfjell

2000x40x45 – art. 18400

Passer for list opp til 21x70
B50xT50xH75, hvit – art. 13124

På lundbergs.com
kan du se hvilke taklister som
passer med hvilke takklosser

2000x80x80 – art. 18404

70 mm

2000x70x70 – art. 18407

Taklist Serena
S9 polystyren
2000x70x75 – art. 18408

Gjæringskasse
EPS – art. 40001
Bruk gjæringskassen for å få rett
vinkel ved saging av hjørner.

75 mm

Taklist Sylvia
S10 polystyren
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Taklist Stefanie
S8 polystyren

80 mm

2000x40x50 – art. 18403

70 mm

2000x35x32 – art. 18406

Taklist Silvana
S7 polystyren (2-pk.)

70 mm

35 mm
32 mm

Taklist Stella
S4 polystyren (2-pk.)

80 mm
50 mm

2000x50x50 – art. 18402

2000x30x30 – art. 18401

40 mm

50 mm
50 mm

Taklist Sonja
S6 polystyren (2-pk.)

2000x40x45 – art. 18400

Taklist Simone
S2 polystyren (2-pk.)

30 mm

2000x50x50 – art. 18315

Taklist Sophie
S50 polystyren (2-pk.)

45 mm

50 mm

Taklist Louise
B7 polystyren

30 mm

40 mm

50 mm

50 mm

2000x75x120 – art. 18333

115 mm

2000x115x115 – art. 18427

31 mm

75 mm

Taklist Florentine
G27 polystyren
2000x31x31 – art. 18393

31 mm

Taklist
G34 polystyren

Taklist Ornella
polyuretan

115 mm

2000x35x75 – art. 18327

120 mm

2000x100x100 – art. 18332

100 mm

Taklist
G33 polystyren

100 mm

Taklist Gianna
G6 polystyren

55 mm

2000x55x55 – art. 18322

75 mm

2000x70x80 – art. 18324

Taklist Georgia
G2 polystyren

35 mm

70 mm
80 mm

Taklist Giselle
G4 polystyren

2000x50x50 – art. 18321

50 mm

55 mm

2000x50x80 – art. 18323

Taklist Gabriella
G1 polystyren

50 mm

80 mm
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Taklist Gracia

TAKROSETTER MED
NÅTIDSTEKNIKK
Antikke innredningsknep som senere fikk nytt liv under
barokken og renessansen, fungerer helt utmerket også i dag.
Gipsstukkaturene er blitt erstattet av materialer som det er
betydelig enklere å bruke. La deg inspirere av takrosettenes stil
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og integrer dem i hjemmets innredning.

Takrosett Esmeralda

Takrosett Danielle

D70 polystyren, dekorhøyde 17–57 mm

D40 polystyren, dekorhøyde 16–32 mm

Ø 450 – Art. 18313

Ø 300 – Art. 18312

Takrosett Emilia

Takrosett Donatella

Takrosett Elisa

D100 polystyren, dekorhøyde 18–52 mm

D55 polystyren, dekorhøyde 13–40 mm

Polystyren, dekorhøyde 10–26 mm

Ø 480 – Art. 18314

Ø 320 – Art. 18414

Ø 420 – Art. 18420

DEKORKLOSSER
Dekorklosser er produkter for deg som er nøye med
detaljene i ditt hjem. De fremhever overgangene
mellom karmer, sokler og lister, men letter og forenkler

B
T

også monteringen av listverket.

H

TAKKLOSS UTVENDIGE HJØRNER
Dekorasjon ved tak, montering innendørs. Klossene limes fast
med f.eks. settlim. Fargekode for hvitlakkerte artikler: NCS
S0502-Y, glans 30. Selges stykkvis.

Takkloss Grong

Takkloss Geilo

Ubehandlet/hvitlakkert furu

Hvitlakkert furu
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Passer for list opp til 21x45
B48xT33xH68, hvit – art. 13135
B48xT33xH68, furu – art. 13035
Passer for list opp til 21x58
B55xT40xH78, hvit – art. 13136
B55xT40xH78, furu – art. 13036

Passer for list opp til 21x45
B66xT33xH90, hvit – art. 13133
Passer for list opp til 21x70
B100xT50xH130, hvit – art. 13134

Takkloss Kvitfjell

Takkloss Narvik
Hvitlakkert furu

Passer for list opp til 21x70
B80xT50xH75, hvit – art. 13137
B80xT50xH75, furu – art. 13037
B90xT55xH85, hvit – art. 13138

Passer for list opp til 21x45
B66xT33xH85, hvit – art. 13141
Passer for list opp til 21x58
B70xT40xH92, hvit – art. 13143
Passer for list opp til 21x70
B100xT50xH105, hvit – art. 13142

T

TAKKLOSS INNVENDIGE HJØRNER
Dekorasjon ved tak, montering innendørs. Klossene limes fast

B

H

med f.eks. settlim. Fargekode for hvitlakkerte artikler: NCS
S0502-Y, glans 30. Selges parvis.

Takkloss Grong

Takkloss Geilo

Takkloss Kvitfjell

Takkloss Narvik

Ubehandlet/hvitlakkert furu

Ubehandlet/hvitlakkert furu

Ubehandlet/hvitlakkert furu

Ubehandlet/hvitlakkert furu

Passer for list opp til 21x45
B33xT33xH68, hvit – art. 13120
B33xT33xH68, furu – art. 13020

Passer for list opp til 21x45
B33xT33xH90, hvit – art. 13122
B33xT33xH90, furu – art. 13022

Passer for list opp til 21x45
B33xT33xH85, hvit – art. 13128
B33xT33xH85, furu – art. 13028

Passer for list opp til 21x58
B40xT40xH78, hvit – art. 13121
B40xT40xH78, furu – art. 13021

Passer for list opp til 21x70
B50xT50xH130, hvit – art. 13123
B50xT50xH130 furu – art. 13023

Passer for list opp til 21x70
B50xT50xH75, hvit – art. 13124
B50xT50xH75, furu – art. 13024
B55xT55xH85, hvit – art. 13125
B55xT55xH85, furu – art. 13025
Passer for list opp til 21x95
B70xT70xH95, hvit – art. 13126
B70xT70xH95, furu – art. 13026

Passer for list opp til 21x70
B50xT50xH105, hvit – art. 13129
B50xT50xH105, furu – art. 13029
B55xT55xH110, hvit – art. 13131
Passer for list opp til 21x58
B40xT40xH92, hvit – art. 13130
B40xT40xH92, furu – art. 13030

TOPP- OG BUNNKLOSS

T

Dekorasjon ved dører og vinduer, montering innendørs. Klossene

H

limes fast med f.eks. settlim. Fargekode for hvitlakkerte artikler:
NCS S0502-Y, glans 30. Selges parvis.
B

BUNNKLOSS VOSS

UBEHANDLET/HVITLAKKERT FURU

TOPPKLOSS BJØRLI

UBEHANDLET/HVITLAKKERT FURU

Passer for list opp til 15x58
T16xB65xH65, hvit – art. 13100
T16xB65xH65, furu – art. 13000

Passer for list opp til 15x58
T16xB65xH100, hvit – art. 13112
T16xB65xH100, furu – art. 13012

Passer for list opp til 15x70
T16xB75xH75, hvit – art. 13102
T16xB75xH75, furu – art. 13002

Passer for list opp til 15x70
T16xB75xH115, hvit – art. 13114

Passer for list opp til 15x95
T16xB100xH100, hvit – art. 13104

Passer for list opp til 15x95
T16xB100xH145, hvit – art. 13116

Passer for list opp til 21x95
T22xB100xH100, furu – art. 13005

Passer for list opp til 21x95
T22xB100xH145, hvit – art. 13117
T22xB100xH145, furu – art. 13017

GULVKLOSS INN-/
UTVENDIGE HJØRNER

HVITLAKKERT FURU

Passer for list opp til 15x70
T22xB75xH75, hvit – art. 13108

BUNNKLOSS HEMSEDAL

UBEHANDLET/HVITLAKKERT FURU

Passer for list opp til 15x70
T18xB75xH160, hvit – art. 13110
Passer for list opp til 19x95
T20xB100xH210, hvit – art. 13111

Gulvkloss innvendig hjørne Trysil Gulvkloss utvendig hjørne
Ubehandlet/hvitlakkert furu

Trysil Ubehandlet/hvitlakkert furu

Passer for list opp til 15x95
B21xT21xH102, hvit – art. 13146
B21xT21xH102, furu – art. 13046
B28xT28xH127, hvit – art. 13147

Passer for list opp til 15x95
B40xT21xH102, hvit – art. 13148
B50xT28xH127, hvit – art. 13149
B50xT28xH127, furu – art. 13049

Dekorasjon ved gulv, montering innendørs.
Klossene limes fast med f.eks. settlim. Fargekode
for hvitlakkerte artikler: NCS S0502-Y, glans 30.
Selges stykkvis.

UTVENDIG DEKORASJON
Knektene limes (lim for utendørsbruk) og spikres/skrus fast.

Vindusknekt Stryn

Vindusknekt Oppdal

Vindusknekt Stranda

Vindusknekt Sirdal

Ubehandlet/impregnert furu

Ubehandlet/impregnert furu

Ubehandlet/impregnert furu

Ubehandlet/impregnert furu

Impregnert furu (selges stykkvis)
H390xB65xT34 – art. 13253
Ubehandlet furu (selges parvis)
H390xB65xT34 – art. 13053
H450xB95xT45 – art. 13052

Impregnert furu (selges stykkvis)
H340xB95xT45 – art. 13254
Ubehandlet furu (selges parvis)
H340xB95xT45 – art. 13054

Impregnert furu (selges stykkvis)
H140xB95xT45 – art. 13255
H140xB120xT45 – art. 13256
Ubehandlet furu (selges parvis)
H140xB95xT45 – art. 13055
H140xB120xT45 – art. 13056

Impregnert furu (selges stykkvis)
H200xB95xT45 – art. 13257
Ubehandlet furu (selges parvis)
H200xB95xT45 – art. 13057
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TOPPKLOSS VOSS

BENKEPLATER FOR ENHVER DAG
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På bildet vises benkeplaten
Sølvgrå eik.

BENKEPLATEN I SENTRUM
Ved nyproduksjon eller renovering kommer benkeplaten i fokus. Det er verdt bryet
å være nøye med dette valget ettersom den nye benkeplaten trolig kommer til å
ligge på sin plass i mange år.
Vi tilbyr et sortiment som består av både massivt tre og laminat. Ulike utseender
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og egenskaper som gir valgmuligheter.

På bildet vises benkeplaten
Struktur Grå naturstein.

På bildet vises benkeplaten
Struktur Kalkstein relieff.

På bildet vises benkeplaten
Struktur Venedig marmor.

BENKEPLATER FOR ENHVER DAG
INTERIØR | 102

• Benkeplater av høy kvalitet.
• Bredt sortiment av bredstavet massivt tre eller praktisk laminat.
• Laminatplatene er dobbeltpostformede og varmebestandige 		
iht. standard BS/EN438.
• Benkeplater i tre
– Solid – ubehandlet A/B-kvalitet.
– Robust – grunnoljet B/C-kvalitet.

ULIKE STILER PÅ KANTEN

KVALITET OG HOLDBARHET

Det er ikke bare overflatesjiktet som skiller

En massiv benkeplate i tre med karakter

benkeplatene fra hverandre. Den langsiden

eller en robust og slitesterk benkeplate i laminat. Med

som er bearbeidet, har rett, postformet eller

godt stell holder laminatet seg år etter år og treplaten

dobbeltpostformet kant. Variantene er hovedsakelig

kan slipes og overflatebehandles på nytt. Uansett hva

knyttet til materialet i platene.

du velger, får du en benkeplate som er bestandig og
tåler hverdagens slitasje.

BENKEPLATER I MASSIVT TRE
Benkeplater av massivt tre er ofte et førstevalg for dem som ønsker seg et innslag av
robust, tradisjonelt kjøkken med en varm følelse. Fordelene med en massiv benkeplate
er lang holdbarhet, en ”myk” følelse og et tidløst uttrykk. Dessuten kan platen slipes, og
det forlenger levetiden ytterligere.

Når du kjøper en benkeplate fra oss, får du en plate av høy kvalitet
med postformet fremkant, noe som gir et livfullt inntrykk med sin mer
skiftende stavsammensetning. Monteres med møbelvinkler slik at platen
har mulighet til å bevege seg. Etterbehandles med f.eks. olje eller voks.
En ubehandlet plate kan også lakkeres.

Benkeplate Robust
grunnoljet eik

r =6

L3020xB610xT40 – art. 25588
L3020xB610xT27 – art. 25568

Benkeplate Robust
ubehandlet bjørk

r =6

L2420xB610xT27 – art. 25572
L3020xB610xT27 – art. 25573

r =6

L2420xB610xT27 – art. 25596

SE OGSÅ VÅRE ANDRE FSC®-MERKEDE PRODUKTER!

TILBEHØR

Rustikk olje

Slipesett

Treolje Lundbergs

Upigmentert

Bruk slipeblokken og arbeid inn

Prima 0,7 liter

0,75 liter

oljen i treflatens fiberretning

Art. 25692

Art. 25691

Art. 25698
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Benkeplate Solid
ubehandlet eik

Solid – ubehandlet A/B-kvalitet
Robust – grunnoljet B/C-kvalitet

BENKEPLATER I LAMINAT

r =6

Dobbeltpostformede. I kortere perioder kan laminatet stå
imot overflatetemperaturer på opptil 180 °C. Unngå å sette
varme kasseroller eller stekepanner direkte på platens laminat.
Varmebestandighet iht. standard (norm) BS/EN438.

Alle våre benkeplater i laminat
har radius 6 og tre meter kantlist
inngår til alle plater.
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NYHET

NYHET

NYHET

NYHET

Benkeplate Basic
laminat Hvit marmor

Benkeplate Basic
laminat Venedig marmor

Benkeplate Struktur
laminat Hvit naturstein

Benkeplate Struktur
laminat Grå naturstein

L3020xB610xT28 – art. 24110
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24310

L3020xB610xT28 – art. 24111
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24311

L3020xB610xT28 – art. 24112
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24312

L3020xB610xT28 – art. 24113
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24313

NYHET

NYHET

NYHET

Benkeplate Basic
laminat Jordbrun eik

Benkeplate Struktur
laminat Antikk furu

Benkeplate Struktur
laminat Sølvgrå eik

Benkeplate Basic
laminat basic Teneriffa

L3020xB610xT28 – art. 24114
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24314

L3020xB610xT28 – art. 24115
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24315

L3020xB610xT28 – art. 24116
Kantlist 2 stk. L620xT32 – art. 24316

L3020xB610xT28 – art. 25234
Kantlist L3020xB35 – art. 25125

MER ENN EN KJØKKENBENK
Våre benkeplater passer også utmerket
som f.eks. arbeidsbenk eller skrivebord.
På bildet vises Hvit marmor.

Basic – en populær serie stein- og tremønstrede laminater som
gir et solid inntrykk.
High gloss – benkeplater med en blank overflate i naturtro
steinmønstre, noe som gir en karakterfull og eksklusiv effekt.

Vår serie benkeplater i laminat
er PEFC-sertifiserte, for et
ansvarsfullt skogbruk.

Matt – benkeplater som har en trendy og naturtro matt
overflate med et mykt inntrykk.

Benkeplate Struktur
laminat struktur Kalkstein relieff

Benkeplate Basic
laminat basic Skifer

Benkeplate High gloss
laminat high gloss Neapel

Benkeplate Basic
laminat basic Skogseik

B3020xB610xT28 – art. 25244
Kantlist L3020xB35 – art. 25135

L3020xB610xT28 – art. 25193
Kantlist L3000xB35 – art. 25183

L3020xB610xT28 – art. 25236
Kantlist L3020xB35 – art. 25127

L3020xB610xT28 – art. 25237
Kantlist L3020xB35 – art. 25128

Benkeplate Basic
laminat basic Svart

Benkeplate Basic
laminat basic Hvit

Benkeplate High gloss
laminat high gloss Grå marmor

Benkeplate Struktur
laminat struktur Onyx relieff

L3020xB610xT28 – art. 25190
Kantlist L3020xB35 – art. 25180

L3020xB610xT28 – art. 25230
Kantlist L3020xB35 – art. 25121

L3020xB610xT28 – art. 25243
Kantlist L3020xB35 – art. 25134

L3020xB610xT28 – art. 25238
Kantlist L3020xB35 – art. 25129
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Struktur – benkeplater med en liten struktur som gjør at
materialet føles levende, jordnært og skaper et unikt preg.

FLISELISTER

Klarlakkert eik

For den som har behov for en pen avslutning på
flisepartiene under kjøkkenskap og lignende.

2400x55x16 – art. 17008
2400x110x16 – art. 17014

I tradisjonelle tresorter og med mer moderne overflatesjikt.

METALLFARGET
MDF Ral 9006

Svartlakkert MDF

Ubehandlet furu

HVITLAKKERT MDF
NCS S0502-Y glans 30

2440x55x16 – art. 17023
1550x55x16 – art. 17024

2440x55x16 – art. 17025

2400x55x16 – art. 17005
2400x110x16 – art. 17011

2440x55x16 – art. 17006
2440x110x16 – art. 17012

LYSLISTER
En list for kjøkkenets overskap når belysningsarmatur

Vinkeljern lyslist

skal skjules eller når man rett og slett ønsker en dekorativ

4 stk. – art. 17000

underkant på skapene.
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Rett metallfarget Rett svartlakkert
MDF Ral 9006
MDF NCS S9000N

Rett ubehandlet
furu

2440x67x16
– art. 17029

2440x67x16
– art. 17027

2400x67x16
– art. 17031

Rett hvitlakkert MDF
NCS S0502-Y
glans 30

Toppbølget
Rett klarlakkert
hvitlakkert MDF NCS eik
S0502-Y glans 30

2440x67x16
– art. 17032

2400x73x16
– art. 17042

2400x67x16
– art. 17034

SKJØTE- OG ENDEKANTLIST TIL BENKEPLATER
Aluminiumlister for slitesterke avslutninger og
skjøter av benkeplater med radius 6 på langsiden.

Endekantlist aluminium
Passer bare til r=6 Art. 25226

Endekantlist svart aluminium
Passer bare til r=6 Art. 25227

SKJÆREBRETT
Skjærebrett
Bøkefiner med
kjerne av trelamell
2050x590x16
Art. 11216
2050x590x19
Art. 11219

Glideskinner til
skjærebrett
Glideskinner til 16 mm
skjærebrett
Art. 11006
Glideskinner til 19 mm
skjærebrett Art. 11009

Skjøtelist aluminium
(hjørneløsning) Passer bare til r=6
Art. 25228

Skjøtelist svart aluminium
(hjørneløsning) Passer bare til r=6 Art.
25229

HYLLE

KANTLIST

Hylle Rakel
hvitlakkert MDF,
NCS S0500-N
L800xD80 Art. 12201

Kantlist med
smeltelim. Kantlist hvit.
16 mm/5 m Art. 15501
19 mm/5 m Art. 15502
22 mm/5 m Art. 15503
34 mm/5 m Art. 15504

Svartlakkert MDF,
NCS-9000
L800xD80 Art. 12202

Se også våre andre
FSC ®-sertifiserte produkter.

PLATEMATERIALE
STAVLIMT OG LIMTRESTOLPER
Favoritter for hjemmefikseren der bare egen hendighet og fantasien setter
grenser. Produkter for innendørsbruk der limtreet gir styrke og minimerer
risikoen for at materialet slår seg. Den ubehandlede overflaten åpner for egne
valg av overflatebehandling.

L900xB200xT18
L900xB300xT18
L900xB400xT18
L1500xB200xT18
L1500xB300xT18
L1500xB400xT18
L1500xB600xT18
L2400xB200xT18
L2400xB300xT18
L2400xB400xT18
L2400xB600xT18
L2400xB200xT28
L2400xB300xT28
L2400xB400xT28
L2400xB600xT28

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stavlimt – ubehandlet bjørk FSC ®

art. 19000

L900xB200xT18

art. 19001

L900xB300xT18

art. 19002

L900xB400xT18

art. 19003

L1500xB200xT18

art. 19004

L1500xB300xT18

art. 19005

L1500xB400xT18

art. 19006

L1500xB600xT18

art. 19007

L2400xB200xT18

art. 19008

L2400xB300xT18

art. 19009

L2400xB400xT18

art. 19010

L2400xB600xT18

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stavlimt – ubehandlet eik FSC ®

art. 11074

L900xB200xT18

art. 11075

L900xB300xT18

art. 11076

L900xB400xT18

art. 11077

L1500xB200xT18

art. 11078

L1500xB300xT18

art. 11079

L1500xB400xT18

art. 11080

L1500xB600xT18

art. 11070

L2400xB200xT18

art. 11071

L2400xB300xT18

art. 11072

L2400xB400xT18

art. 11073

L2400xB600xT18

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

art. 11426
art. 11436
art. 11446
art. 11626
art. 11636
art. 11646
art. 11666
art. 11026
art. 11036
art. 11046
art. 11066

art. 19011
art. 19012
art. 19013
art. 19014

Se også våre andre FSC®-merkede produkter!
Limtrestolpe –
furu FSC ®

Limtrestolpe –
ubehandlet eik

L2400xB80xT80 – art. 19030
L2400xB90xT27 – art. 19031
L2400xB58xT58 – art. 19033
L2400xB58xT38 – art. 19034
L2400xB45xT45 – art. 19035
L2400xB38xT32 – art. 19036

L2400xB80xT80 – art. 19040
L2400xB90xT27 – art. 19041
L2400xB58xT58 – art. 19043
L2400xB58xT38 – art. 19044
L2400xB45xT45 – art. 19045
L2400xB38xT32 – art. 19046

HVITE HYLLEPLATER
Hylleplan som er melaminbelagte (110 g/m2) på
begge sider og kantlistede rundt om.

Hylleplate – dybde 250
Hvit

Hylleplate – dybde 300
Hvit

Hylleplate – dybde 400
Hvit

Hylleplate – dybde 500
Hvit

B900xD250xT18 – art. 74020
B1200xD250xT18 – art. 74024
B1800xD250xT18 – art. 74028

B900xD300xT18 – art. 74021
B1200xD300xT18 – art. 74025
B1800xD300xT18 – art. 74029

B900xD400xT18 – art. 74022
B1200xD400xT18 – art. 74026
B1800xD400xT18 – art. 74030

B900xD500xT18 – art. 74023
B1200xD500xT18 – art. 74027
B1800xD500xT18 – art. 74031
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Stavlimt – ubehandlet furu FSC ®
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GULVLISTER
Der ett gulv tar slutt, begynner et annet. Våre gulvlister og terskler
gir en myk overgang med tiltalende og funksjonell design i flere
materialer. Produsert i Sverige under grundig kontroll som gir høy
kvalitet. Design du har råd til.
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DETALJER FOR GULVET

Bærekraft er en viktig sak for oss og derfor er 50 % av
råmaterialet i våre aluminiumlister gjenvunnet. Dessuten er alle
våre lister produsert i Sverige – det er vi stolte av!

GARANTI
KV

Våre gulvlister og terskler gir myke overganger med tiltalende og
funksjonell design i flere materialer og overflatebehandlinger.
Slitesterke for å klare belastningen og produserte med en jevn
og høy kvalitet under grundig kontroll.

VENSK
ET S

AL

IT E

KT

GULVLISTER | 110

Områdene rundt gulvet ditt er verdt oppmerksomhet. Der ett
gulv tar slutt, begynner et annet. Om ikke annet så kommer det
en avslutning som skal tas hånd om.

TS PR O D

U

Produsert i Sverige
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RTIFIED
CE

ISO 14001
CE

Fargematchet
torxskrue

R TIFIE D

Spesialforsenkede
skruehull

ISO 14001sertifisert

Lav miljøbelastning

Terskellister

Kunnskap og
kompetanse

Selvheftende
og sterk

RTIFIED
CE

ISO 9001
CE

R TIFIE D

ISO 9001sertifisert

VÅRE GULVLISTER
OG TERSKLER
STANDARD
GULVLISTER STANDARD – SKRUEMONTERTE

STANDARD

Listene i vårt sortiment Standard er laget i aluminium, messing og rustfritt stål. De er forborede og skruer følger med hver list. Når det gjelder
listprofiler, er dette vår bredeste serie som løser de fleste behov for lister
i skjøter, overganger og trapper.

(Forborede hull, torxskrue er inkludert)

Skjøtelist
Nivålist

Tenk på at et gulv av tre og laminat beveger seg i takt med årstidene.
Skru ikke gjennom tregulvet og ned i undergulvet. Pass i stedet på å
plassere skruen foran tregulvet.

Terskellist
Trappenese
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FIX
GULVLISTER FIX – SELVKLEBENDE

FIX

Gulvlistene i serien Fix er produsert i aluminium og rustfritt stål.
Monteringen er svært enkel. Bare ta bort beskyttelsespapiret og trykk fast
den selvklebende listen. De vanligste listprofilene finnes i denne serien,
som også har det bredeste utvalget av dekorer og overflatebehandlinger.
De folierte listene har en av markedets mest slitesterke folier.

Selvheftende teip på undersiden.

Skjøtelist
Nivålist
Terskellist
Trappenese

NATUR
GULVLISTER NATUR – MASSIV EIK

NATUR

Natur er vårt sortiment av gulvlister i massiv eik. De er laget for å
klare to ulike tykkelser på laminat eller tregulv, henholdsvis 9–10
mm og 14–15 mm. Naturlistene monteres enten ved at de limes
mot gulvet eller så velger du Klick som settes på plass med medfølgende baseprofil som skrus fast i underlaget.

Lim eller klikkprofil

Skjøtelist
Nivålist
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Terskellist

TERSKLER
TERSKLER – TYNNE OG TRADISJONELLE

TERSKLER

Tynne terskler er produkter som særlig etterspørres ved ombygging,
men også ved nyproduksjon. Disse har vi i eik og aluminium og de
leveres uborede for montering med montasjelim. Vårt sortiment av
tradisjonelle terskler er utsparede for å passe i dørkarmer.
De finnes i tre modeller og er produsert i eik.

Tynne og tradisjonelle.

Eik
Aluminium

HVILKEN LIST BRUKES TIL HVA?
NIVÅLIST

SKJØTELIST

TERSKELLIST

TRAPPENESE

HJØRNEBESKYTTER

Brukes for å overbygge forskjeller i
nivåer mellom ulike gulvmaterialer.

Brukes for å dekke skjøter
og bevegelsesfuger mellom gulvmateriale som
ligger på samme nivå.

Brukes for å dekke
fugen mellom gulv
og terskel.

Brukes for å beskytte
fremkanten på
trappetrinn eller for å
beskytte ytterhjørner.

Brukes for å beskytte samt
markere ytterhjørner.

GULVLIST STANDARD
Aluminium/rustfritt/messing, forborede hull, skruer inngår
MÅL
(mål i mm)

Skjøtelist
Brukes for å dekke skjøter og bevegelsesfuger mellom gulvmateriale
som ligger på samme nivå.

Ekstra tilbehør

Gulvskruelist H-FIX,
TORX 3,0x35 mm
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Sølv, 15 stk./pk. – art. 80004
Gull, 15 stk./pk. – art. 80005
Bronse, 15 stk./pk. – art. 80006
Hvit, 15 stk./pk.
– art. 80007
Svart, 15 stk./pk. – art. 80008

GULL

SØLV

L1000xB25
L2000xB25

art. 80011

art. 80021

art. 80012

art. 80022

L1000xB30
L2000xB30

art. 80031

art. 80041

art. 80032

art. 80042

L1000xB40
L2000xB40

art. 80051

art. 80061

art. 80052

art. 80062

L1000xB50
L2000xB50

art. 80671

art. 80681

mm 05

art. 80682

art. 80672
mm 05

L1000xB60
L2000xB60
L1000xB80
L2000xB80
L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

Nivålist
Brukes for å overbygge
forskjeller i nivåer mellom
ulike gulvmaterialer.

L1000xB30xH2-4
L2000xB30xH2-4

art. 80091

art. 80101

art. 80092

art. 80102

L1000xB37xH8-10
L2000xB37xH8-10

art. 80111

art. 80121

art. 80112

art. 80122

L1000xB40xH0-15
L2000xB40xH0-15

art. 80151

art. 80161

art. 80152

art. 80162

art. 80131

art. 80141

art. 80132

art. 80142

L1000xB25xH10
L2000xB25xH10

art. 80211

art. 80221

art. 80212

art. 80222

L1000xB25xH15
L2000xB25xH15

art. 80231

art. 80241

art. 80232

art. 80242

L1000xB29xH27
L2000xB29xH27

art. 80171

art. 80181

art. 80172

art. 80182

L1000xB45xH14-15
L2000xB45xH14-15

Terskellist
Brukes for å dekke fugen mellom
gulv og terskel.

Trappenese
Brukes for å beskytte
fremkanten på trappetrinn
eller for å beskytte ytterhjørner.

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

Hjørnebeskytter
Brukes for å beskytte
samt markere ytterhjørner.

L1000xB19xH17
L2000xB19xH17

art. 80201
art. 80202

BRONSE

MESSING

SVART

RUSTFRITT STÅL
OG HVIT

art. 80401
art. 80402
art. 80411

art. 80721

art. 80331

art. 80412

art. 80722

art. 80332

art. 80731
art. 80732

art. 80381
Rustfritt – ikke forboredeart. 80382

art. 80391
art. 80392
art. 80481
Rustfritt – ikke forboredeart. 80482

art. 80491
art. 80492

Rustfritt – ikke forborede

art. 80421

art. 80741

art. 80422

art. 80742
art. 80751
art. 80752

art. 80441

art. 80321

art. 80442

art. 80322
art. 80761
art. 80762

art. 80471

art. 80771

art. 80341

art. 80472

art. 80772

art. 80342

art. 80431
art. 80432

Hvit

art. 80371
art. 80372
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Rustfritt – ikke forborede

GULVLIST FIX
Aluminium/rustfritt stål, selvheftende, med limremse

LIMREMSE FOR RASK MONTERING
Det er veldig enkelt å montere en Fix-gulvlist. Mål og kapp listen til ønsket lengde, dra deretter av beskyttelsespapiret og trykk fast
gulvlisten med limremsen mot underlaget. Vær nøye ved monteringen, for etter at du har trykket teipen fast mot underlaget, slipper
den ikke. Passer utmerket for gulv med varmekabler. Du slipper borehull og skruehoder. Fungerer ikke på tekstilkledde gulv.

MÅL

(mål i mm)

Skjøtelist
Brukes for å dekke skjøter
og bevegelsesfuger mellom gulvmateriale som
ligger på samme nivå.

Nivålist
Brukes for å overbygge
forskjeller i nivåer mellom
ulike gulvmaterialer.
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Trappenese
Terskellist

Brukes for å dekke fugen
mellom gulv og terskel.

art. 81191

art. 81181

art. 81192

art. 81182

L1000xB40
L2000xB40

art. 81491

art. 81431

art. 81492

art. 81432

L1000xB40xH0-10
L2000xB40xH0-10

art. 81321
art. 81322

art. 81311
art. 81312

L1000xB45xH0-16
L2000xB45xH0-16

art. 81201
art. 81202

art. 81211
art. 81212

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

art. 80581

art. 80571

art. 80582

art. 80572

L1000xB25xH12
L2000xB25xH12

art. 80791

art. 80591

art. 80792

art. 80592

MÅL

Brukes for å dekke skjøter
og bevegelsesfuger mellom gulvmateriale som
ligger på samme nivå.

Nivålist
Brukes for å overbygge
forskjeller i nivåer mellom
ulike gulvmaterialer.

Terskellist

Brukes for å dekke fugen
mellom gulv og terskel.

Trappenese
Brukes for å beskytte
fremkanten på trappetrinn eller for å beskytte
ytterhjørner.

SØLV

L1000xB30
L2000xB30

(mål i mm)

Skjøtelist

GULL

L1000xB30
L2000xB30

GRAFITT

HVITKALKET EIKEFOLIE

art. 80511

art. 80251

art. 80512

art. 80252

L1000xB40xH0-10
L2000xB40xH0-10

art. 80521

art. 80261

art. 80522

art. 80262

L1000xB45xH0-16
L2000xB45xH0-16

art. 81231

art. 81251

art. 81232

art. 81252

L1000xB25xH12
L2000xB25xH12

art. 80541

art. 80291

art. 80542

art. 80292

L1000xB25xH20
L2000xB25xH20

art. 80531

art. 80281

art. 80532

art. 80282

L1000xB40
L2000xB40

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

L1000xB32xH50
L2000xB32xH50

art. 80271
art. 80272

Passer utmerket for gulv
med varmekabler

BRONSE

mm 01-0

HVIT

SVART

RUSTFRITT STÅL

art. 80361

art. 80461

art. 81281

art. 80362

art. 80462

art. 81282

art. 80071

art. 81291

art. 80072

art. 81292

art. 80081

art. 80351

art. 80451

art. 81301

art. 80082

art. 80352

art. 80452

art. 81302

mm 04

art. 81221
art. 81222

art. 80662

EIKEFOLIE
art. 81401
art. 81402
art. 81481
art. 81482
art. 81441
art. 81442
art. 81241
art. 81242
art. 81461
art. 81462

art. 80561
art. 80562
art. 81361
art. 81362
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art. 80661

GULVLISTER NATUR – Massiv lakkert eik
Gulvlistene i vår serie Natur er massive eikelister. De finnes i tre ulike profiler og i varianter
for tynne og tykke gulv. De listene som kalles Klick og er UV-lakkerte, monteres med
medfølgende baseprofil som skrus fast i underlaget og gir skjult montasje. De øvrige
listene i Natur som er lakkerte, limes fast mot underlaget.
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Skjøtelist Natur Klick

Nivålist Natur Klick

L1000xB38xH10 – art. 81501

L1000xB42xH10 – art. 81521

L2000xB38xH10 – art. 81502

L2000xB42xH10 – art. 81522

L1000xB38xH15 – art. 81511

L1000xB42xH15 – art. 81531

L2000xB38xH15 – art. 81512

L2000xB42xH15 – art. 81532

Monteres med baseprofil

Skjøtelist Natur

Nivålist Natur

Limes fast

L1000xB38xH9-10
L2000xB38xH9-10
L1000xB38xH14-15
L2000xB38xH14-15

Monteres med baseprofil

Terskellist Natur

Limes fast
–
–
–
–

art. 81111
art. 81112
art. 81121
art. 81122

L1000xB42xH9-10
L2000xB42xH9-10
L1000xB42xH14-15
L2000xB42xH14-15

Limes fast
–
–
–
–

art. 81071
art. 81072
art. 81081
art. 81082

L1000xB24xH9-10
L2000xB24xH9-10
L1000xB24xH14-15
L2000xB24xH14-15

–
–
–
–

art. 81091
art. 81092
art. 81101
art. 81102

TERSKLER – Tynne, i eik og aluminium

Terskel gull

Terskel bronse

Aluminium
L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

–
–
–
–

Aluminium
art. 81031
art. 81032
art. 81051
art. 81052

L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

–
–
–
–

art. 81331
art. 81332
art. 81341
art. 81342

Terskel sølv

Terskel med rett profil

Aluminium
L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

Lakkert eik
–
–
–
–

art. 81041
art. 81042
art. 81061
art. 81062

L1000xB75xH9
L2000xB75xH9
L1000xB90xH9
L2000xB90xH9
L1000xB120xH9
L2000xB120xH9
L2000xB150xH9

–
–
–
–
–
–
–

art. 81841
art. 81842
art. 81851
art. 81852
art. 81861
art. 81862
art. 81872

TERSKLER – Tradisjonelle i eik
Tradisjonelle terskler som passer inn i dørkarmen. De tre modellene er laget i slitesterk
massiv eik som er lakkert. Tersklene limes fast med monteringslim.

Baderomsterskel

Terskelplate

Terskel

Parentesen viser
dørkarmbredden

Parentesen viser
dørkarmbredden

Parentesen viser
dørkarmbredden

07 68
08 68
09 68
07 93
08 93
09 93

B 07 68
B 08 68
B 09 68
B 07 93
B 08 93
B 09 93

(passer til 70 cm) – art. 81023
(passer til 80 cm) – art. 81024
(passer til 90 cm) – art. 81025
(passer til 70 cm) – art. 81026
(passer til 80 cm) – art. 81027
(passer til 90 cm) – art. 81028

(passer til 70 cm)
(passer til 80 cm)
(passer til 90 cm)
(passer til 70 cm)
(passer til 80 cm)
(passer til 90 cm)

– art. 81003
– art. 81004
– art. 81005
– art. 81006
– art. 81007
– art. 81008

E 07 68
E 08 68
E 09 68
E 07 93
E 08 93
E 09 93

(passer til 70 cm) – art. 81013
(passer til 80 cm) – art. 81014
(passer til 90 cm) – art. 81015
(passer til 70 cm) – art. 81016
(passer til 80 cm) – art. 81017
(passer til 90 cm) – art. 81018
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Sortimentet med tynne terskler er uborede og monteres med
monteringslim. Den massive eikelisten er lakkert, mens aluminiumlistene
er elokserte i tre ulike farger.
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TRAPPEMILJØ
I rett miljø kan det være veldig pent med en slitt trapp.
I feil miljø er den bare slitt. Med Lundbergs trappefornyelse kan du med
noen enkle trinn gjøre husets trapp som ny igjen. Uten å betale for mye.

ETTER
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FØR

Å FORNYE TRAPPEN ER

BÅDE ENKELT OG EFFEKTIVT
Med årene blir trappen din stadig mer slitt. Samtidig har trender gjort at trappen
betraktes som en viktig del av hjemmets innredning. Ved å velge og fornye trappen i
stedet for å bytte den ut med en ny, kan du spare både tid og penger.
Vårt trappefornyelseskonsept inneholder et fåtall komponenter og gjør at løsningen
fungerer uansett om trappen er åpen, lukket, rett eller buet.
Delenes design og metoden for fornyelsen passer for både yrkeshåndverkere og
hjemmefiksere. Ta steget og oppnå et enestående sluttresultat med materialer som
holder i mange år!

FORNY TRAPPEN DIN MED TRE ENKLE TRINN

1. Forbered trappen.
Sørg for at alle trappetrinnene er rene,
tørre og jevne.

2. Mål og kapp.
Med vår trappetrinnsmåler er det enkelt å
få rett mål.

3. Lim og monter.
Lim det eksisterende trappetrinnet og
monter det nye.

TA STEGET FRA
ORD TIL HANDLING

1

FORBERED TRAPPEN
Sørg for at underlaget der du skal legge dine nye
trappefornyelsestrinn, er jevnt, tørt og rent. Husk
å rufse opp tre eller malte flater slik at limet får
ordentlig feste.

2

MÅL OG KAPP
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Du må bruke en mal når målene på plantrinnene
i din eksisterende trapp skal overføres til
trappefornyelsestrinnene. Papirmaler kan brukes, men
vi anbefaler vår utmerkede trappetrinnsmåler.

3

LIM OG MONTER
Monteringslim av typen MS-polymer skal brukes når
du legger trappefornyelsestrinnet på plass. Fordel
limstrengen jevnt over hele plantrinnet som skal dekkes
av et nytt fornyelsestrinn. Regn med at en limpatron
rekker til omtrent to til tre trinn.
Legg ditt tilkappede fornyelsestrinn på plass
og tråkk på det for å fordele limstrengene så
jevnt som mulig mellom materialene. Pass på at
trappefornyelsestrinnet ligger i nøyaktig posisjon når
limet siden herder.

BRA Å VITE

Mål opp trappen trinn for trinn. Hvis det er en åpen trapp, skal det
monteres bakkantlist. Ved lukket trapp kan det monteres settetrinn.
Trappefornyelsestrinn med dobbel fremkant deles og du får to trinn
ut av ett. Monter trinnene med Lundbergs trappefornyelseslim, et
monteringslim av typen MS-Polymer (inneholder ikke løsemidler). En
limpatron rekker til ca. 2–3 enkelttrinn, forbruket er ca. 500 ml/m2.

• Hvis man velger å lime plantrinnet på linoleums- eller
nålefiltmatte, må man være sikker på at matten sitter
ordentlig fast i underlaget.

Trappefornyelsestrinn som er grunnoljede fra fabrikken, skal oljes rett
etter monteringen når limet har herdet.

• Overflaten der trappefornyelsestrinnet monteres, skal
være tørr, ren og jevn.

• Plast- eller vinylmatte skal alltid tas bort før montering.
• Heldekkende matte skal alltid tas bort.
• Montering direkte på betong eller i ståltrapper frarådes.
• Sørg for at den gamle fremkanten er rett slik at limet og
det nye trappefornyelsestrinnets fremkant får kontakt og
godt feste.

Obs! Trappefornyelsestrinn i massivt tre skal lagres i romtemperatur
i minst 24 timer før montering. Den relative luftfuktigheten (RF) skal
ligge i intervallet 30–60 % og temperaturen skal være minst 20 °C
før, under og etter monteringen. Vent med å åpne forpakningen til
rett før monteringen starter.

TRAPPETRINNSMÅLEREN
Med trappetrinnsmåleren som
mal måler du raskt og nøyaktig
inn det som siden skal kappes i
ditt nye trappefornyelsestrinn!
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VIKTIG Å TENKE PÅ
VED TRAPPEFORNYELSE
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NÅR KAN MAN BRUKE ENKELTELLER DOBBELTTRINN?
Våre trappefornyelsestrinn i massivt tre finnes i to ulike utførelser: enkelttrinn og dobbelttrinn. Med integrert trappenese på en eller to langsider tilbyr vi et sortiment som på beste måte minimerer spill når en
trapp fornyes. Hvordan enkelt- og dobbelttrinnene kan brukes, fremgår av eksemplene nedenfor.

Trapp med
rette partier

Trapp med buede partier

Enkelttrinn eller
dobbelttrinn
Dobbelttrinn
Enkelttrinn eller
dobbelttrinn
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Enkelttrinn eller
dobbelttrinn

PLANLEGG NØYE –
UTNYTT MATERIALET OPTIMALT

Trappenese
innermål:
48 mm

FOR RETTE PARTIER
I TRAPPEN

MINIMER MATERIALSPILL VED
BUEDE PARTIER

De rette trinnene i trappen kan med fordel fornyes
ved hjelp av våre enkelttrinn så lenge trappen
ikke er bredere enn 1 meter og har en trinndybde
større enn 294 mm. Hvis du foretrekker det, kan du
bruke dobbelttrinnene og dele dem på midten. Ett
dobbelttrinn rekker da rekker til to trinn. Hvis trappen
har et odde antall rette trinn, er et enkelttrinn å
foretrekke for å utnytte materialet effektivt og minske
kostnadene.

I de fleste tilfeller rekker ett dobbelttrinn til to
av trappens e i det buede partiet. Takket være
dobbelttrinnenes dybde og doble fremkanter
gir den diagonale kappingen to ”kakestykke”fornyelsestrinn. Tar man et litt lengre dobbelttrinn,
øker muligheten for å få ut to fungerende trinn av
materialet.

1
2
Fra ett dobbelttrinn får du ut to trinn til trappen.
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ET KONSEPT FULLT
AV MULIGHETER
Basisen i trappefornyelseskonseptet er våre trinn
med integrert trappenese. De fremstilles av nøye
utvalgt materiale og takket være ulike sorteringer
finnes det variasjon og valgmuligheter.

Premium – 8 mm
Classic – 12 mm
Rustic – 8 mm
Et billigere alternativ til våre
trinn i massivt tre er våre 9 mm
laminattrinn som passer i rette
trapper. Laminattrinnet har en fin
overflatestruktur og finnes i 4 ulike
varianter.
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Matchende settetrinn og bakkantlister skaper
sammen med øvrige monteringstilbehør en
sterk totalløsning når du skal fornye trappen din.
Dobbelttrinnene rekker til to trappetrinn når de
deles, og på den måten løser de også trappens
buede partier.

Det finnes tre serier i massivt tre å
velge mellom avhengig av ønsket
materialsortering:

NORDIC WHITE OG COUNTRY
Det er vanskelig å overgå følelsen av ekte tre under føttene! De
svenskproduserte fornyelsestrinnene er laget av eik og ask fra skoger
i Europa.

NORDIC WHITE MATTLAKKERT
Et hvitpigmentert mattlakkert eiketrinn med grå toner som får de
varmere eikenyansene til å lyse gjennom og som gir trinnet et klassisk
nordisk uttrykk.

COUNTRY EIK GRUNNOLJET
Premium Country er vårt nyeste tilskudd og er produsert av svensk eik
som har et levende mønster av kvister, margstråler og overflateved.
Trinnene er grunnoljede slik at den naturlige ådringen fremheves,
og kvistene kan være sparklede for å gi et solid, rustikt utseende.
Premium Country er også FSC-sertifisert.

TRAPPEFORNYELSESTRINN I MASSIVT TRE
PREMIUM – 8 mm
Nøye utvalgt materiale av fineste sortering i eik. Materialet
i helstav har bare mindre nyanseforskjeller og gir et
enhetlig uttrykk.

Premium Country har et levende mønster av kvister, margstråler og
overflateved. Trinnene er grunnoljede slik at den naturlige ådringen
fremheves, og kvistene kan være sparklede for å gi et solid, rustikt
utseende.
Nordic White er et hvitpigmentert mattlakkert eiketrinn med grå
toner som får de varmere tonene til å lyse gjennom og gi trinnet et
klassisk nordisk uttrykk.

Trappefornyelsestrinn Nordic White
mattlakkert

Trappefornyelsestrinn eik grunnoljet
(e) B1000xD294xT8

– art. 80940

(e) B1000xD294xT8

– art. 81610

(d) B1200xD590xT8

– art. 81632

(d) B1200xD590xT8

– art. 81631

(d) B1300xD590xT8

– art. 80941

(d) B1300xD590xT8

– art. 81611

(d) B1450xD590xT8

– art. 80942

(d) B1450xD590xT8

– art. 81612

(d) B1800xD590xT8

– art. 80943

(d) B1800xD590xT8

– art. 81613
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Trappefornyelsestrinn eik ubehandlet

Trappefornyelsestrinn eik lakkert

(e) B1000xD294xT8

– art. 81560

(e) B1000xD294xT8

– art. 80960

(d) B1200xD590xT8

– art. 81634

(d) B1200xD590xT8

– art. 81633

(d) B1300xD590xT8

– art. 81561

(d) B1300xD590xT8

– art. 80961

(d) B1450xD590xT8

– art. 81562

(d) B1450xD590xT8

– art. 80962

(d) B1800xD590xT8

– art. 81563

(d) B1800xD590xT8

– art. 80963

Trappefornyelsestrinn Country
grunnoljet
(e) B1000xD294xT8

– art. 81620

(d) B1200xD590xT8

– art. 81635

(d) B1300xD590xT8

– art. 81621

(d) B1450xD590xT8

– art. 81622

(d) B1800xD590xT8

– art. 81623

CLASSIC – 12 mm

RUSTIC – 8 mm

Den livfulle og trestavete eiken som blant annet
passer bra sammen med trestavsparkett.

Et materialutvalg av helstav i flere fargenyanser der
blandingen av overflateved gir litt lysere partier enn den
mørkere kjerneveden. Naturlig fersk kvist kan forekomme.

Trappefornyelsestrinn eik
grunnoljet

Trappefornyelsestrinn eik
lakkert

Trappefornyelsestrinn eik

(e) B1000xD294xT12 – art. 81580

(e) B1000xD294xT12 – art. 81584

(d) B1300xD590xT12 – art. 81581

(d) B1300xD590xT12 – art. 81585

(e) B1000xD294xT8 – art. 80980

(d) B1450xD590xT12 – art. 81582

(d) B1450xD590xT12 – art. 81586

(d) B1800xD590xT12 – art. 81583

(d) B1800xD590xT12 – art. 81587

Trappefornyelsestrinnene monteres
på trappens eksisterende trinn

grunnoljet
(d) B1300xD590xT8 – art. 80981
(d) B1450xD590xT8 – art. 80982
(d) B1800xD590xT8 – art. 80983

Trappefornyelsestrinn eik
lakkert
(e) B1000xD294xT8 – art. 80990
(d) B1300xD590xT8 – art. 80991
(d) B1450xD590xT8 – art. 80992
(d) B1800xD590xT8 – art. 80993

Forklaring
(e) = enkelttrinn
(d) = dobbelttrinn
*Bestillingsvare

SETT STILEN MED
OPPTRINNENE
Opptrinnene, de vertikalt plasserte platene for lukkede
trapper, finnes i samme matchende tresort som
trappefornyelsestrinnene. Det er også mulig å bruke det hvite
opptrinnet hvis du vil bryte av med en annen farge i trappen.

Opptrinn lakkert eik
B1000xH170xT5 – art. 80967
B1450xH170xT5 – art. 80968
B1800xH170xT5 – art. 80969

Opptrinn Nordic White eik
B1000xH170xT5 – art. 81614
B1450xH170xT5 – art. 81615
B1800xH170xT5 – art. 81616

Opptrinn hvitlakkert MDF (NCS S0502Y)
B1300xH160xT10 Art. 80815
B1600xH160xT10 Art. 80817
B1800xH160xT10 Art. 80818

Settetrinnet monteres i fremkant
mellom trinnene

Opptrinn ubehandlet eik
B1000xH170xT5 – art. 81567
B1450xH170xT5 – art. 81568
B1800xH170xT5 – art. 81569

BAKKANTLIST I TRE – til åpne trapper
Bakkantlisten brukes for å dekke baksiden på trappens trinn
samt for å feste trappefornyelsestrinnet.

Bakkantlist grunnoljet eik
B1000xH55xT6 – art. 80944
B1450xH55xT6 – art. 80945
B1800xH55xT6 – art. 80946

Bakkantlist ubehandlet eik
B1000xH55xT6 – art. 81564
B1450xH55xT6 – art. 81565
B1800xH55xT6 – art. 81566

Bakkantlist lakkert eik
B1000xH55xT6 – art. 80964
B1450xH55xT6 – art. 80965
B1800xH55xT6 – art. 80966

Bakkantlist Nordic White eik
B1000xH55xT6 – art. 81617
B1450xH55xT6 – art. 81618
B1800xH55xT6 – art. 81619

Bakkantlisten monteres på
baksiden av trappens trinn

55
mm
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Opptrinn grunnoljet eik
B1000xH170xT5 – art. 80947
B1450xH170xT5 – art. 80948
B1800xH170xT5 – art. 80949

FORNYELSE AV REPOS
– ETASJEN I TRAPPEN
Vi har to ulike løsninger for fornyelse av repos. Den første
er en pakke med 13,5 mm tykk helstavslamellparkett med
integrert trappenese som passer med de 8 mm tykke
trappefornyelsestrinnene i seriene Premium og Rustic. Den
andre er en pakke med eikestavsparkett i 16 mm tykkelse
der en separat trappenese kompletterer den løsningen som
passer best sammen med 12 mm-trinnene i Classic-serien.
PASSER TIL PREMIUM/RUSTIC
Repos/fabrikklimt
ubehandlet
eik i pk. på 1,92 m2
Trappenese 1 stk. (2000x165x45)
Parkettbord 4 stk. (2200x180x13,5)
art. 80929

Radius 4
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Repos/fabrikklimt
ubehandlet eik i pk. på 1,13 m 2
Trappenese 1 stk. (2000x165x45)
Parkettbord 2 stk.
(2200x180x13,5) art. 80928

Repos

Parkettbord ubehandlet
eik i pk. på 0,39 m 2
Parkettbord 1 stk. (2200x180x13,5)
art. 80932

PASSER TIL CLASSIC

Eikestavsparkett ubehandlet
eik i pk. på 1 m 2 408x68x16
art. 80920

Trappenese ubehandlet eik
1300x61x28 art. 80921

TILBEHØR FOR TRAPPEFORNYELSE

A

B

C

D

E

F

A – Gulvolje Tilja 1 liter Art. 25699.

D – Slipekit til olje Art. 25698.

B – Trappefornyelseslim MS polymer Art. 80816.

E – Limspreder Art. 80922.

C – Parkettkit eikefarget Art. 80808.

F – Trappetrinnsmåler, plast Art. 80902, metall Art. 80809.
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TRAPPERENOVERING I LAMINAT
MED TRESTRUKTUR
AC5

Trinn i slitesterkt laminat med kjerne av MDF
og med fire ulike dekorer som passer med
den skandinaviske stilen. De 9 mm tykke
trappefornyelsestrinnene finnes i to ulike
størrelser og har integrert trappenese.

AC4
AC3
AC2
AC1

Tilbehørene i konseptet gjør monteringen
enkel og sluttresultatet profesjonelt.
VEDLIKEHOLDSFRITT OG
KOSTNADSEFFEKTIVT

KVALITET OG SLITESTYRKE
MED TYDELIG STRUKTUR

Trappefornyelsestrinnene i laminat er et billigere
alternativ til de i massivt tre.

Laminattrinnene i serien Trend har en matt
og naturtro overflatestruktur samt jevnhet i
fargenyansen.
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Trinnene er, på grunn av sine dimensjoner,
beregnet på de rette trappene. Enkle å lime
på plass samtidig som de verken krever noen
etterbehandling eller løpende vedlikehold.

Trinnene er svært bestandige mot slitasje og
klassifiseres som AC4 på en 5-gradet skala som
beskriver målet på slitestyrke.

TREND – 9 mm
Trinn i slitesterkt laminat med en kjerne av MDF.
For fornyelse av rette trapper.
Trappefornyelsestrinn laminat hvit
Laminat med MDF-kjerne

Trappefornyelsestrinn laminat grå eik
Laminat med MDF-kjerne

Trappefornyelsestrinn laminat mørk eik
Laminat med MDF-kjerne

Enkelttrinn (mm)

Enkelttrinn (mm)

Enkelttrinn (mm)

B1000xD305xT9 – Art. 81712

B1000xD305xT9 – Art. 81704

B1000xD305xT9 – Art. 81708

B1300xD368xT9 – Art. 81713

B1300xD368xT9 – Art. 81705

B1300xD368xT9 – Art. 81709

Trappefornyelsestrinn laminat eik
Laminat med MDF-kjerne

Enkelttrinn (mm)
B1000xD305xT9 – Art. 81700
B1300xD368xT9 – Art. 81701

Vår serie trappefornyelse i laminat er også
PEFC-sertifisert, for et ansvarsfullt skogbruk.

OPPTRINN I LAMINAT
– TIL LUKKEDE TRAPPER
Passer
til den rette
trappen!

De 8 mm tykke opptrinnene har en kjerne
av PEFC-sertifisert MDF. Dekorene matcher
trappefornyelsestrinnene, men det finnes
også en nøytral hvit variant i lakkert MDF for
et lysere uttrykk.

Opptrinn laminat eik (3-pk.)
B1300xH200xT8 – art. 81702

Opptrinn laminat grå eik (3-pk.)
B1300xH200xT8 – art. 81706

Opptrinn laminat hvit (3-pk.)
B1300xH200xT8 – art. 81714

Opptrinn laminat mørk eik (3-pk.)
B1300xH200xT8 – art. 81710
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Opptrinnet monteres
i fremkant mellom
trinnene

BAKKANTLIST I LAMINAT
– TIL ÅPNE TRAPPER
De miljøsertifiserte bakkantlistene er
10 mm tykke og har et spor som er
tilpasset for trappefornyelsestrinnene.

Bakkantlist laminat eik
B1300xH70xT10 – art. 81703

Bakkantlist laminat grå eik
B1300xH70xT10 – art. 81707

Bakkantlist laminat hvit
B1300xH70xT10 – art. 81715

Bakkantlist laminat mørk eik
B1300xH70xT10 – art. 81711

56
mm

Bakkantlistens
profil

Bakkantlisten monteres på
baksiden av trappens trinn

LEDESTENGER, KROKER OG
HÅNDLØPERE
Hvis du vil ha håndfast støtte når trappemiljøet skal fornyes,
kan du velge fra vårt brede utvalg av håndløpere og ledestenger.

Når du velger en av våre
ledestenger, kan du også
få den smarte skjøtedelen
som løser både den rette
forlengelsen samt vinkelen
i hjørnet.
Glem ikke å gi ledestangen
en pen avslutning ved
hjelp av en av våre
endeknotter.

Mengden av produkter og tilbehør gir deg fleksibilitet og mange kombinasjonsmuligheter.

Ledestangskrok
aluminium

Ledestangskrok
børstet aluminium

Ledestangskrok
børstet aluminium

Ledestangskrok
messingfarget

Ledestangskrok bronse

Ledestangskrok svart

Ledestangsholder
børstet aluminium

Ledestangskrok
mattlakkert sølv

1 par – Art. 25739

1 par – Art. 25743

1 par – Art. 25740

1 par – Art. 25744

1 par

– Art. 25742
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1 par – Art. 25741

Stykkvis – Art. 25426

Stykkvis – Art. 25428

Håndløper massiv mattlakkert eik
L2300xT30xH100 – Art. 25707
L3500xT30xH100 – Art. 25708

Håndløper hvitlakkert og
ubehandlet furu
Hvitlakkert furu
L2300xT30xH100 – Art. 25770
Ubehandlet furu
L2300xT30xH100 – Art. 25710

Håndløper massiv mattlakkert eik
L2300xT30xH80 – Art. 25709

Håndløper/overligger
Monteres med ledestangskrok
Hvitlakkert MDF
L2300xT50xH70 – Art. 25788
Ubehandlet eik
L2300xT50xH70 – Art. 25789
Ubehandlet furu
L2300xT50xH70 – Art. 25712

VRIBAR SKJØTEEDEL FOR
LEDESTANG
Skjøte- og vinkeldel i børstet
aluminium som kan vris trinnløst
mellom 90 og 180 grader. Passer
til ledestenger med diameter
45 mm.
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Art. 25749
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Hvitlakkert furu
Ø48 mm
Art. 25754
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Massiv mattlakkert eik
Ø48x28
Art. 25714

Børstet aluminium
Ø45x10
Art. 25750
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For vinkler i trappen
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SIKKERHET OG TRYGGHET
I HVERDAGEN
Trappegrinder beskytter dine nære og kjære. Det er viktig å
sette opp hindringer for små barn i trappens øvre og nedre
del. Kanskje har du en romåpning eller ytterdør der du ikke vil
at hunden din skal passere. Vi tilbyr grinder som kan brukes i
trapper eller døråpninger. Modellene er tilpassbare for å klare
ulike bredder.
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Godkjente
sikkerhetsgrinder iht.
EN1930:2011

TRAPPEGRIND STADIG – Skruemontert
Stadig er en skruemontert trappegrind med quick releasefunksjon slik at det er lett å montere og demontere den. Grinden
kan åpnes i begge retninger. De skruemonterte grindene egner
seg for bruk i begge ender av trappen.

Stadig – Lakkert bøk

Stadig – Hvit metall

Breddeintervall 640–1060
(mm)

Breddeintervall 625–1068
(mm)

L605-1020xH720 – art. 27000

L625-1068xH720 – art. 27001

TRAPPEGRIND MODIG OG TROFAST– Trykkmontert
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Trofast og Modig er trykkmonterte trappegrinder. De
monteres uten bor eller skruer og etterlater ingen
merker i karm eller vegg.

Modig – Svart metall

Trofast – Hvit metall

Breddeintervall 735–796 (mm)

Breddeintervall 730–805 (mm)

L735-796xH730

L730-805xH730

– art. 27002

– art. 27003

Testet og godkjent

EN1930:2011
EN1930:2011 har strengere krav til realistiske
testmetoder som sikrer at barnet ikke kan få
fingrene i klem ved beslag og låseanordninger.
Dessuten stilles det nye krav om at grinden skal
klare økt belastning når det gjelder både daglig
bruk og slitasje.
Den nye standarden stiller også høyere krav
til f.eks. trykkmonterte/spenn-grinder, som ikke
skrus fast. De må kunne prestere optimalt trykk
mot karmene for å tilby best mulig sikkerhet.

Med 1 forlenger 796–865 mm

Med 1 forlenger 795–870 mm

Med 2 forlengere 860–933 mm

Med 2 forlengere 860–935 mm

Med 3 forlengere 925–998 mm

Med 3 forlengere 925–1000 mm

Kan forlenges på begge sider;
med 6 forlengere maksbredde 1193 mm

TILBEHØR – passer til Modig og Trofast
Forlengelse, 1-pk., hvit – art. 27006
Forlengelse, 1-pk., svart – art. 27007
Forlengelse, 2-pk., hvit – art. 27004
Forlengelse, 2-pk., svart – art. 27005

TRAPPEREKKVERK
FOR ALLE BEHOV
Vår grunnidé for trapperekkverk er basert
på fleksibilitet, smarte monteringsdetaljer og
produkter med stilbredde. Med vår løsning får du
et rekkverk som fungerer fra bunnen av trappen
og hele veien opp til det øvre etasjeplanet.

• Stil
• Funksjon
• Fleksibilitet
• Sikkerhet
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MYE MER ENN BARE
EN BESKYTTENDE BARRIERE

Overligger

Rekkverksspile

Lokk

Trapperekkverkets potensial som dekorativt innslag
i hjemmets innredning utnyttes i våre ulike serier.
Uansett om du leter etter rekkverk som er moderne
stilrene, tradisjonelt klassiske eller diskret eksklusive,
har vi noe å tilby.
Alle rekkverksserier består av noen få likeartede
grunnkomponenter.

Utenpåliggende
rekkverksspile

Underligger

Endestolpe

VERDT Å TENKE PÅ
En av trapperekkverkets viktigste oppgaver er å beskytte
mot ulykker. For at rekkverket skal forhindre fall og gi best
mulig beskyttelse vil vi tipse om noen viktige mål.
Kilde: Boverket (BFS 2014:3)

AVSTANDEN MELLOM
REKKVERKSSPILENE
Glipene mellom rekkverksspilene
bør ikke være større enn 100 mm
for å forhindre at barn skader
seg. Tenk også på at du ikke
må sette rekkverksspilene slik
at det er mulig å klatre på dem
(horisontalt).

VED MONTERING
PÅ PLANT GULV
I overkant av trappen bør
rekkverket være minst 1100 mm.
Minstehøyden behøves for å
forhindre fall.

Laveste høyde 1100 mm

TO MÅTER Å MONTERE
TRAPPEREKKVERK PÅ
Det finnes to ulike måter å feste et trappeverk på.
Enten setter du rekkverksspilen i en underligger eller så
monterer du den utenpå trappevangen (trappesiden).

VED MONTERING
I TRAPP
I trappens hellende deler bør
rekkverket være minst 900 mm
høyt for å minske fallrisikoen.
Denne høyden gir også god
støtte ergonomisk for armen når
man går i trappen.

Laveste høyde 900 mm

Utenpåliggende montering

Montering i underliggeren

Våre trapperekkverksserier er tilpasset etter
disse reglene og anbefalingene.

TRAPPEMILJØ | 139

Maks. 100 mm
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TRAPPEREKKVERKSSERIE NEW YORK
Ubehandlet eik eller hvitlakkert MDF (NCS S0502Y glans 35)
Trapperekkverket New York utstråler moderne design. Det er diskret
og kraftfullt på samme tid. De fleksible festene gjør det mulig å montere rekkverket i alle slags rette trapper, uansett vinkel. Det er også
mulig å kappe rekkverksspilene i høyden for egen måltilpasning.

1

Ubehandlet eik

Hvitlakkert MDF

Rekkverksspile
Se artikkelnummer for respektive
overflatebehandling på neste side

2

Overligger/håndløper
Hvitlakkert MDF: 2300x50x70 – Art. 25788
Ubehandlet eik: 2300x50x70 – Art. 25789

3

Underligger
Hvitlakkert MDF: 2300x50x30 – Art. 25790
Ubehandlet eik: 2300x50x30 – Art. 25791

4

Endestolpe
Hvitlakkert MDF: 1200x66x66 – Art. 25496
Ubehandlet eik: 1200x66x66 – Art. 25497

2

4

1

Stolpeskrue
– ved montering av
endestolpe
160ø10 – Art. 25454
Monteringsfeste sølv, 1 par
– ved montering av
overligger/håndløper
90x16x2 – Art. 25498

3

SVARTLAKKERT
REKKVERKSSPILE

HVITLAKKERT
REKKVERKSSPILE

Rekkverksspile i anodisert
aluminium.

Pulverlakkert aluminium
i RAL 9005, glanstall 35.

Pulverlakkert aluminium
i RAL 9010, glanstall 90.

Til trappeavsatsen

Til trappeavsatsen

Til trappeavsatsen

Rekkverksspile aluminium,
2-pk. – skruer inngår
Mål: L1005 Ø19 – Art. 25487

Rekkverksspile svartlakkert,
2-pk. – skruer inngår
Mål: L1005 Ø19 – Art. 25493

Rekkverksspile hvitlakkert,
2-pk. – skruer inngår
Mål: L1005 Ø19 – Art. 25485

Til trappen

Til trappen

Til trappen

Rekkverksspile aluminium,
2-pk. – skruer inngår
Mål: L782 Ø19 – Art. 25486

Rekkverksspile svartlakkert,
2-pk. – skruer inngår
Mål: L782 Ø19 – Art. 25492

Rekkverksspile hvitlakkert,
2-pk. – skruer inngår
Mål: L782 Ø19 – Art. 25484

SMART OG ENKEL LØSNING
TIL OVERLIGGEREN

NEW YORK FINNES
I UBEHANDLET EIK

Monteringsfestet gjenges inn i
endestolpen der overliggeren deretter
plasseres og skrus fast på festets
plane del.

New York-serien finnes også
i ubehandlet eik hvis du vil
matche trapperekkverket
med øvrig innredning.

VINKLE ETTER BEHOV
Rekkverksspilene har fester i
endene som er svært fleksible.
De kan stilles inn trinnløst for
din trapps helling.

20 mm
50 mm
Anvisninger og guider finnes
på lundbergs.com og følger
også med produktene.
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ALUMINIUM
REKKVERKSSPILE
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TRAPPEREKKVERKSSERIE HELSINKI
Ubehandlet furu eller hvitlakkert furu (NCS S0502Y glans 35)
Helsinki er vår trapperekkverksserie med stilrent utseende
som fungerer i både moderne miljøer og tradisjonelle og
rustikke sammenhenger. Rekkverksspilene kan monteres
i underliggeren eller med utenpåliggende montering.
Den lange endestolpen gir mulighet til en ekstra stabil
avslutning av trapperekkverket.

Ubehandlet
furu

Hvitlakkert
furu

6
7
3

Utbedringssett
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220

Monteringsfeste svart, 1 par
– Blir skjult ved monteringen
av overligger/håndløper
110x16x2 Art. 25455

5

1

2

4

Anvisninger og guider finnes på lundbergs.com
og følger også med produktene.

2

3

4

5

6

7
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1

Rekkverksspile, 4-pk.
– monteres i underliggeren
Hvitlakkert furu: 1030x41x41 – Art. 25520
Ubehandlet furu: 1030x41x41 – Art. 25452

OVER- OG UNDERLIGGER
MED SKJULT MONTERING

Rekkverksspile utenpåliggende, 4-pk.
– utenpåliggende montering
Hvitlakkert furu: 1140x41x41 – Art. 25521

Over- og underliggerne har et spor med plass til monteringslisten (og
i den festes rekkverksspilene). Mellom alle rekkverksspiler legges det
deretter biter av dekklist for en heldekkende finish der skruehoder
skjules og støvsamlere unngås.

Overligger
– monterings- og dekklist inngår
Hvitlakkert furu: 2300x70x45 – Art. 25522
Ubehandlet furu: 2300x70x45 – Art. 25746

Overligger
Plass til monteringsfeste

Underligger
– monterings- og dekklist inngår
Hvitlakkert furu: 2300x65x40 – Art. 25523
Ubehandlet furu: 2300x65x40 – Art. 25747

Overliggeren har en utsparing
for festets plane del.

Monteringslist

Endestolpe
Hvitlakkert furu: 1150x86x86 – Art. 25525
Ubehandlet furu: 1150x86x86 – Art. 25437

Monteres separat med
rekkverksspilene. Deretter settes
hele seksjonen enkelt på plass.

Lang endestolpe
Hvitlakkert furu: 2500x86x86 – Art. 25524
Ubehandlet furu: 2500x86x86 – Art. 25436
Lokk
Hvitlakkert furu: 106x106 – Art. 25526
Ubehandlet furu: 106x106 – Art. 25438
Tak- og gulvkloss
Hvitlakkert furu: 92x92x35 – Art. 25527
Ubehandlet furu: 92x92x35 – Art. 25456
Stolpeskrue
– ved montering av endestolpe
160ø10 – Art. 25454

Dekklist

Skjuler skruehull og jevner ut
for en perfekt sluttfinish.
(Skruer til over- og underliggeren følger med rekkverksspilene)

STOLPE FRA GULV TIL TAK
Til endestolpene som går mellom gulv og tak finnes
tilbehøret tak- og gulvkloss. Klossenes hoveddel skrus
fast i gulvet og taket. De mindre og graderte klossene
skrus fast i stolpens ender. Lim og skyv stolpen på plass
samt dekk gradingen med dekkebitene.
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TRAPPEREKKVERKSSERIE OSLO
Ubehandlet furu
Serien Oslo har dreide detaljer som gir et både eksklusivt og
klassisk sluttresultat. Den ubehandlede furuen gjør det mulig
å sette sitt eget preg på sluttresultatet. Det gjennomtenkte
konseptet inneholder bl.a. smarte løsninger for montering og
skjøtbare endestolper.

5

2

4

1

3

1

2

3

Rekkverksspile, 4-pk.
– monteres i underliggeren,
Skrue til over- og underligger inngår
Ubehandlet furu: 1030x41x41 – Art. 25449
Overligger
– monterings- og dekklist inngår
Ubehandlet furu: 2300x70x45 – Art. 25746
Underligger
– monterings- og dekklist inngår
Ubehandlet furu: 2300x65x40 – Art. 25747

4

5

Endestolpe, rett
Ubehandlet furu: 1200x86x86 – Art. 25431

Stolpeskrue
– ved montering av endestolpe
160ø10 – Art. 25454

Knott
Ubehandlet furu: ø80x110 – Art. 25435

Monteringsfeste svart, 1 par
– ved montering av overligger
110x16x2 – Art. 25455
Tak- og gulvkloss
Ubehandlet furu:
92x92x35 – Art. 25456

REKKVERKSSERIE STOCKHOLM

6
3

Sortiment i hvitlakkert MDF (NCS S0502Y glans 35)
Stockholm har linjer som bidrar til innramming og tydelighet. De
kraftige endestolpene gir en stabil avslutning på rekkverket og
stilen fungerer i mange innendørsmiljøer. Overliggeren finnes
i hvitt og ubehandlet eik. De rekkverksspilene som monteres
utenpåliggende, gjør at rekkverket også kan monteres i kortere
partier av trappen.

1
2

4

Hvitlakkert MDF

1

2

3

Rekkverksspile 4-pk.
– utenpåliggende montering
Hvitlakkert MDF: 1140x41x41 – Art. 25458
Rekkverksspile, 4-pk.
– monteres i underliggeren
Hvitlakkert MDF: 950x41x41 – Art. 25457
Overligger
– monterings- og dekklist inngår
Hvitlakkert MDF: 2000x60x105 – Art. 25480

4

Underligger
– monterings- og dekklist inngår
Hvitlakkert MDF: 2000x120x60 – Art. 25481

5

Endestolpe
Hvitlakkert MDF: 1215x135x135 – Art. 25482

6

Lokk
Hvitlakkert MDF: 180x180 x35 – Art. 25483

Stolpeskrue
– ved montering av
endestolpe
160ø10 – Art. 25454

Monteringsfeste svart,
1 par – ved montering
av overligger
110x16x2 – Art. 25455

Anvisninger og guider finnes på lundbergs.com
og følger også med produktene.
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Se også våre andre
FSC ®-sertifiserte produkter.

ESPALIER COPENHAGEN

Copenhagen passer også
som romavdeler.

Ubehandlet furu
Copenhagen er vår espalier-løsning laget i ubehandlet
furu. Copenhagen passer like bra i trappehuset som i
rommet der du vil ha en avdeler.

2

Ubehandlet furu

1

Espalierspile ubehandlet furu
Mål: 2500x60x30 – Art. 25402

2

Over- og underligger ubehandlet furu
Mål: 2500x80x30 – Art. 25404

3

Endestolpe ubehandlet furu
Mål: 2500x60x60 – Art. 25408

1

3

Illustrasjonen til høyre viser ubehandlet furu
som er hvitmalt. På bildet øverst er espalieret og
trappevangen malt i samme tone som veggen og
montert med bare overligger.

Anvisninger og guider finnes på lundbergs.com
og følger også med produktene.

Slik måler du trinnets
lengde og dybde før kjøpet
For at du skal få med deg de rette produktene fra butikken, er det viktig hvordan du måler.
Mål hvert trinns maksimale lengde og dybde i din eksisterende trapp.

Buede trappetrinn
Trinnets fremkant

Trinnflatens
maks. dybde

Trinnflatens
maks. dybde

Rette trappetrinn

Trinnflatens maks. lengde

Hjørne trappetrinn

Trinnflatens maks. lengde

Opptrinn og bakkantlist
kan
tl

i s te n

s/se

t te t r

inne

t s le

ng d

e
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Trinnflatens
maks. dybde

Bak

Trinnflatens maks. lengde

Ditt første trinn
Ivrig etter å komme i gang? Hent målebåndet, finn frem en blyant og ta det
første konkrete trinnet i en vellykket gjennomført trappefornyelse.
TRINN
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Trinn 10
Trinn 11
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Trinn 15
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