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Måttbeställd  
inredning Style
För garderober och walk-in-closets
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Välkommen  
in i förvarings- 
drömmen
Bland alla goda och behagliga drömmar har vi  
sorterat ut den som handlar om ultimat förvaring.  
Vi har finslipat, paketerat och presenterar den i stor stil 
som Style - din måttbeställda inredning för garderob 
och walk-in-closet.

Walk-in-closet  
Walk-in-closet är förvaringslösningen många strävar 
efter. En stilfull och rymlig plats för plagg, skor 
och accessoarer. Ett rum vikt åt förvaring oavsett 
storlek, ger intryck av både lyx och flärd men är 
givetvis också väldigt praktiskt.

Måttbeställd garderobsinredning  
Med Style och dess höga finish finns valet att låta 
det vara en öppen garderob. Passar i till exempel 
sovrummet. Även med skjutdörrar framför sig ger 
den skräddarsydda inredningen ett överskådligt  
och lättillgängligt intryck.

Den måttbeställda inredningen 
Style är miljöcertifierad

Använd  
planeringsverktyget på

www.lundbergs.com/planering
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Måttbeställd inredning STYLE

Visa vem du är

Använd  
planeringsverktyget på

www.lundbergs.com/planering

Flera olika handtag 
att välja mellan

Anpassas efter dina 
mått och behov
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Använd  
planeringsverktyget på

www.lundbergs.com/planering

Dölj din förvaring med 
våra mått beställda 
skjutdörrar

I planeringsverktyget 
tas hänsyn till  
eventuella skjutdörrar 
för att lådorna ska 
kunna dras ut.

Måttbeställd inredning STYLE

Bli den du vill
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Använd  
planeringsverktyget på

www.lundbergs.com/planering

Möjlighet att utnyttja 
den befintliga väggen 
bakom

Lösningar  
för hörn

Måttbeställd inredning STYLE

Våga vara du
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De smarta  
detaljerna
Synar du Style i sömmarna kommer du 
finna att konstruktionen tål granskningen. 
Du kommer också att upptäcka de många 
nyttiga, funktionella och praktiska  
detaljer som underlättar din förvaring.  
Allt i en kvalitet som är gjord för att hålla.
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Skräddarsy med material  
som håller

Bekänn färg

Vit Bas

Linne

Ek natur

Ek antracit

Aluminium

Elfenben

Valnöt

Grå antracit

Den exklusiva garderobsinredningen måttbeställs  
och skräddarsys efter dina unika behov. Denna  
högkvalitetslösning är uppbyggd av flera valbara  
moduler i sobra och stilfulla kulörer. Systemet byggs  
av 18 mm tjocka melaminbelagda skivor vilket ger 
en slitstark och stabiliserande yta. Materialet är även 
miljöcertifierat med PEFC. Framkanterna är förstärkta 
med ABS vilket ökar förmågan att stå emot slitage.  
De kompletterande inredningsdetaljerna samt  
belysningen ger funktionell elegans.

Även om det är insidan som räknas är ytan nog så viktig. Sätt färg på tillvaron och låt valet av yta på 
förvaringen ange tonen i rummet. Lågmält och försiktigt eller tydlig med karaktär. Välj bland åtta olika dekorer 
för att få den atmosfär du är ute efter.

Modulens bredd och djup väljer du själv

Placera lådor och hyllor där du vill

Välj inredning med eller utan bakvägg

Välj mellan flera färger 
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Total bredd: 1200 mm

Total höjd: 2400 mm

Garderobsdjup: 400 mm

Moduler: 2

Bredd per modul: 600 mm

Bakvägg: Nej 
Färg: Antracit

Övrigt: 6 hyllor, 1 klädstång

Kombinera en eller flera moduler efter dina behov. Vi tillverkar efter dina speci fika mått och önskemål. 
Antalet hyllor i modulerna beror på önskad höjd, de placeras jämnt fördelade. Minsta avstånd mellan 
hyllorna är 352 mm. Här nedan visas exempel  
på olika kombinationslösningar i olika storlekar.

Låt dig inspireras
Exempel på möjligheter

Total bredd: 2000x3000x2000 mm

Total höjd: 2200 mm

Garderobsdjup: 600 mm

Moduler: 8, varav 2 hörn

Bredd per modul: 482 mm

Bakvägg: Ja

Antal lådor: 4 
Färg: Antracit

Övrigt: 21 hyllor, 2 klädstänger, 1 skoförvaring, handtag kvarts

Total bredd: 2000x2000 mm

Total höjd: 2400 mm

Garderobsdjup: 600 mm

Moduler: 5, varav 1 hörn

Bredd per modul: 482 mm

Bakvägg: Ja

Antal lådor: 1 
Färg: Linne

Övrigt: 11 hyllor, 5 klädstänger, 3 skoförvaring

Total bredd: 2452 mm  
Total höjd: 600 mm, 
Garderobsdjup: 300 mm  
Moduler: 3 
Bredd per modul: 726, 1000 mm 
Bakvägg: Delvis ja 
Färg: Ek antracit 
Övrigt: 2 hyllor

För förvaring mot en vägg: 
Mät höjden mellan golv och tak  
på två ställen och mät bredden på  
förvaringsutrymmet på två ställen.

För walk-in-closet: 
Mät enligt illustrationen till nedan. 
Hörn modulerna anpassas efter bredd 
och djup på övriga moduler (min. 700 
mm, max. 1000 mm).

Att tänka på innan köp  
Mät och planera

Förverkliga ditt köp av måttbeställd inredning 
Digitalt planeringsverktyg

www.lundbergs.com/planering

Planeringsverktyg

Skapa ett beställningsunderlag – snabbt och enkelt

När du använder planeringsverktyget ser du alltid det kompletta och 
aktuella sortimentet av inredning. De moduler och tillval som finns 
presenteras och det rekommenderade priset uppdateras efterhand 
som du gör dina val.

 Spara ditt beställningsunderlag i planeringsverktyget.

 Hos återförsäljaren tar ni fram underlaget. Eventuella  
korrigeringar görs innan återförsäljaren skickar iväg  
beställningen.

 Planeringsverktyget används i hela kedjan vilket  
säkerställer dina mått och tillval ända till producenten.

Planeringsverktyget har öppet dygnet runt och finns  
på vår hemsida  

www.lundbergs.com/planering

1

2

3

Vi tillverkar efter dina mått,  
i dessa förslag har vi valt:

Mät öppningshöjden  
på två ställen

Mät öppningsbredden på två ställen

Information 
Min- och maxmått per modul

Min-mått Max-mått

Höjd (1) 390 mm 2790 mm

Bredd 336 mm 1036 mm

Djup (2) 300 mm 600 mm

(1) Modulerna tillverkas 15 mm 
lägre än höjden för att kunna  
installeras (framgår i planerings- 
verktyget).

(2) Väljer du att ha bakvägg till  
din förvaring, bygger den 12 mm 
extra på djupet.

Total bredd: 2100 mm

Total höjd: 2300 mm

Garderobsdjup: 600 mm

Moduler: 3

Bredd per modul: 700 mm

Bakvägg: Ja

Antal lådor: 2 
Färg: Valnöt

Övrigt: 5 hyllor, 2 klädstänger
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