Skjutdörrsguiden
För måttbeställning, fasta mått och gör-det-själv

Upptäck Sveriges
bredaste sortiment

lundbergs.com
Lundbergs produkter –
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Drömmen om den
perfekta förvaringen
Behovet av, och drömmen om, den perfekta förvaringen finns
i varje hem. Oavsett om det är för enrumslägenheten, radhuset
eller villan, vill du ha en förvaring i harmoni med den övriga
interiören. Skjutdörrar gör sig bra i vilket rum de än placeras,
från kontor och tvättstuga till sovrum och walk-in-closet.
Oavsett om du söker ett gör-det-själv-projekt, standardiserat
eller måttanpassat hittar du det du söker bland våra förslag.
Design, funktion och kvalitet är något vi värnar om oavsett
vilka val du gör.
Vi erbjuder Sveriges bredaste utbud av skjutdörrar där alternativen
är många både vad gäller utseende och prisklass.
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Spegel klar

Ek Antracit

Antracit

Skjutdörrar ger ett vackert
intryck och maximerar
hemmets ytor
Det stora utbudet av skjutdörrar ger dig möjligheter. Alla modeller och varianter
innebär att du kan påverkar rummets visuella intryck på ett personligt och påtagligt
sätt. Det finns också praktisk nytta med skjutdörrslösningar.

Garderobslösning

Dörrar som rör sig i
sidled längst skenor stjäl
minimalt av rummets
yta medan dörrar på
gångjärn kräver plats för
att öppnas.
Ett utrymme med
skjutdörrar innebär ett
rum som är flexiblare att
möblera. Skjutdörrar –
Fritt utrymme
inte bara för syns
skull!

Skjutdörrslösning
Utrymme som blockerar förvaringsytan

Fritt utrymme
Utrymme som
blockerar förvaringsyta

Blå

Lundbergs
– 5
Frittprodukter
utrymme

Vit struktur

Ljus natur
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Varm natur

Måttbeställd skjutdörr

SELECT

Select är vår måttbeställda skjutdörr som är utvald för sin stabilitet
och exklusiva yta. Inspirerad av italiensk design och anpassad till det
trendiga skandinaviska hemmet med sin rena stil och de naturnära
färgerna. Diskret men ändå tydligt sätter Select sin prägel på rummet.
Svart stål

Exklusiv, trendig och robust
De 28 mm tjocka skjutdörrarna sätter avtryck på omgivningen. Tryggt och
stabilt rullar de på kullagerhjul i sina skenor. Dörrens kärna består av en
spånskiva som är melaminbelagd på båda sidor vilket ger stadga. Select har
en unik yta på fram- och baksida där den naturtrogna strukturen både syns
och känns. Du måttbeställer Select i planeringsverktyget. Där väljer du inte
bara dina egna mått utan även färgstruktur och handtag. Det finns gavelsida att måttbeställa som tillbehör och de är lika gedigna samt har
samma ytstruktur som skjutdörrarna.
•

Högkvalitativa kullagerhjul

•

Skenor i silverfärg

•

Handtag i två olika modeller

•

Fyra olika färgstrukturer

•

Beräknat överlapp 25 mm

•

Sidogavlar och softclose som tillval

Handtag
Kvarts satin

Använd
planeringsverktyget på
www.lundbergs.com/planering

Handtag
Lapis satin
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Måttbeställd skjutdörr

OPTIMAL
De massiva skjutdörrarna i serien Optimal finns i många varianter
i både traditionell och modern stil. De rena och raka linjerna är
inspirerande av skandinavisk design. Oavsett stil står Optimal för
kvalitet, stabilitet och ytfinish.

Stabil och stilfull valfrihet
Optimal måttbeställs med hjälp av vårt planeringsverktyg för att passa just
ditt behov. Kombinera fritt bland modeller, färger och handtag som finns
för Optimal. En synlig och viktig del i hemmets förvaringslösning följer din
stil utifrån dina val.
Dörrarna är tillverkade i 22 mm MDF med en folierad framsida samt
en baksida av stabiliserande melamin. De finns med frästa spår eller
dörrspeglar och dessutom hittar du ett par modeller med spegelglas.
De valbara kulörerna ger ytterligare möjligheter. Tak- och golvskena ingår
när du beställer dina skjutdörrar. Komplettera din skjutdörrslösning med
att välja handtag. Täcklist, gavelsida och den
mjukstängande funktionen softclose finns att välja
som tillbehör.
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Hur vill du att din
skjutdörr Optimal ska se ut?
1

Hitta din stil – välj dörrmodell

Använd
planeringsverktyget på
www.lundbergs.com/planering

Optimal finns i 14 olika modeller. Komplettera med ett passande handtag.

Stilgrupp:
Traditionell

Citrin

Jade

Topas

Smaragd

Rubin

Diamant

Almandin

Karat

Celestin

Kristall, 3 olika varianter i spegel

Stilgrupp:
Modern
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Opal
(levereras utan
handtag)

Aqua

Safir spegel

Aragonit, 3 olika varianter spegel/ek

2

Välj önskad färg och eventuell fyllning
Skjutdörrarna finns i åtta olika färger och strukturer. Har du valt modellerna Aqua (fylls med
glas och/eller spegel) eller Safir (fylls med spegel) ska du också välja toning på fyllningen.
Dörrfärger och strukturer

Vit Bas

Vit högblank

Elfenben

Vit struktur

Agat grå

Vit struktur ek

Antracit

Svart struktur

Fyllningar
Storlekar dörrar

Ek Arlington
(Passar till
Aragonit)

3

Glas vit
(Passar till
Aqua)

Glas frostat
(Passar till
Aqua)

Spegel klar
(Passar till
Aqua, Kristall,
Safir, Aragonit)

Spegel brons
(Passar till
Aqua, Safir)

Glas cappuccino
(Passar till
Aqua)

Glas svart
(Passar till
Aqua)

Maximal höjd 		
2 790 mm
Maximal bredd
1 020 mm
Minimumbredd 	   300 mm

Tak och golvskena ingår!
Dubbel tak och golvskena ingår. Samma längd
som största invändiga bredden. Det går att
beställa extra långa skenor i vit eller silver mot
ett pristillägg.

Välj önskat handtag
Handtagen finns i sex olika modeller där Korall och Agat finns i antingen aluminium eller brons.

Tillval
• Softclose: mjukstängning för dörrar med
min. bredd 520 mm för en dörr,
för 2 st är min. bredd 900 mm.
Juvel

Ametist

Kamé

Korall
aluminium/
brons

Agat
aluminium/
brons

Kvarts

Kvarts
satin

• Täcklist: list för att dölja skenan upptill.
Finns i färgerna vit bas, vit högblank, elfenben, Agat grå och Antracit.
Lundbergs produkter – 11
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Måttbeställd skjutdörr

MODIFY
Modify är vår måttbeställda skjutdörrslösning som ger nästintill
obegränsade möjligheter. Designen är modern och samtidigt tidlös.
Anpassningsbar efter dina behov och önskemål och med kombinationer
i olika prisklasser. Oavsett val är den höga kvaliteten genomgående.

Trendigt stilren – följer dina val
Skjutdörrsserien Modify är designad för att inte begränsa. Stilen passar i
hemmets olika rum; sovrum, barnkammare, vardagsrum, kök och kontor är
några exempel. Den varaktiga kvaliteten och dina egna kombinationer är
en garanti för många år av glädje och nytta.
Modify har sin början och slut i eleganta och starka aluminiumramar.
Konstruktionen möjliggör indelning i sektioner, om du önskar, och det
finns möjligheter att kombinera färger och material. Folierade fyllningar
alternativt färgade glas- eller spegelfyllningar återfinns i det breda urvalet.
Bland tillvalen finns softclose som ger perfekt slutfinish
genom en tyst och mjuk stängning. Golv- och takskena,
färgmatchad med vald profilfärg, ingår när du måttbeställer.
Du kan också komplettera med matchande gavelsida.
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Skräddarsy din unika Modify
skjutdörr i några få steg
1

Välj design för dörrfyllningen

Använd
planeringsverktyget på
www.lundbergs.com/planering

Välj mellan en hel fyllning eller upp till fyra olika fyllningar per dörr. Har du fler skjutdörrar bredvid varandra
kan du designa med varierande antal fyllningar i de olika dörrarna.

Storlekar Modest, Mezzo Grip, Mezzo Design och
Minimalist
Maximal höjd 		
2 790 mm
Maximal bredd
1 020 mm
Minimumbredd 	   300 mm

Helfyllning
Modest, Mezzo Grip,
Mezzo Design och Meno

2

2-delad
Modest, Mezzo Grip
och Mezzo Design

3-delad
Modest, Mezzo Grip
och Mezzo Design

4-delad
Modest, Mezzo Grip
och Mezzo Design

Storlekar Meno
Maximal höjd 		
Maximal bredd 		
Minimumbredd 	   	

2 580 mm
1 020 mm
300 mm

Välj stil på ramprofilen
Välj bland våra 5 olika ramprofiler. Samtliga profiler är i aluminium och av högsta kvalitet. Välj mellan
silver, vit och champagne i samtliga serier, utom Meno och Minimalist som bara finns i silver.

Modest
(33 mm bred)

Mezzo Grip
(40 mm bred)

Mezzo Design
(40mm bred)

Meno
(27 mm bred)

TIll den prisvärda ramprofilen Meno kan du
endast välja mellan 5 de fyllningarna: Vit bas,
Aluminium, Elefenben, Ek natur, Ek marne.
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Minimalist
(7 mm bred)

3

Material- och färgval för fyllningen
Välj mellan traditionella eller trendiga fyllningar. De finns i folierad mdf, glas eller spegelglas.
Exempel på färg- och fyllningskombinationer

Glas kristallvit

Glas vit

Glas klar

Glas frostat

Glas
cappuccino

Glas gråmetall

Glas svart

Glas Signalröd

Spegel klar

Spegel brons

Vit Bas

Kristallvit

Elefenben

Kashmir

Aluminium

Fjordgrön

Denimblå

Blå

Betong

Basalt

Grå antracit

Svart

Ek Marne

Skandinavisk
furu vit

Ek natur

Ek Bardolino

Ek Antracit

Valnöt

Glas och spegel fyllning har säkerhetsfilm på baksidan

Tak och golvskena ingår!
Dubbel tak och golvskena ingår, färgmatchad med
profilfärg. Samma längd som största invändiga bredden.
Det går att beställa extra långa skenor mot ett
pristillägg.

Tillval
• Gavelsida
• Softclose som tillval: mjukstängning för dörrar med
min. bredd 550 mm för en dörr, för 2 st är
min. bredd 900 mm.

Lundbergs produkter – 15
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Skjutdörr i fasta mått

Fyllning vit

Fyllning spegel

NORDIC
Skjutdörr Nordic har en tidlös traditionell stil som passar alla
rum i moderna hem. De breda ramarna ger ett gediget och
elegant intryck tillsammans med fyllningen i vitt eller spegel.
Nordic består av ramar i folierad stålprofil som är 75 mm
breda. Skjutdörrarna vilar på kullagerförsedda och justerbara
bottenhjul. Välj mellan vit miljömärkt FSC® fyllning 8 mm eller
spegelglas 4 mm (med säkerhetsfilm på baksidan) och
komplettera med tak- och golvskena.

Räkna ut totalbredden
Den bredd dina skjutdörrar täcker beror på hur de placeras i
skenorna (vid 4 dörrar) och överlappningen vid dörrarnas sidor.
Vi rekommenderar ett överlapp på 75 mm som är Nordics
rambredd.
-75 mm

-75 mm

Öppningshöjd
vid montering:

2355 mm

-75 mm
Finns i bredderna 610, 762
och 914 mm

-75 mm

Finns i bredderna 610, 762
och 914 mm

FSC står för Forest Stewardship Council ® och är en oberoende, internationell
medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC ®.

-75 mm

The mark of
responsible
forestry

*Håll utkik efter fler FSC® produkter

Lundbergs produkter – 17
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Skjutdörr i fasta mått

Fyllning vit

Fyllning spegel

STANDARD
Vår skjutdörr Standard är en klassisk lösning med neutral
ramprofil, fasta mått och två populära fyllningar.
Med ram i stålprofil, fyllning i vit 8 mm eller spegel 4 mm
(med säkerhetsfilm på baksidan) och tre fasta breddmått
är skjutdörr Standard en prisvärd lösning för de flesta behov.
Komplettera med tak- och golvskena för att slutföra din
förvaringslösning.

Öppningshöjd
vid montering:

2355 mm

Räkna ut totalbredden
Den bredd dina skjutdörrar täcker beror på hur de placeras
i skenorna (vid 4 dörrar) och överlappningen vid dörrarnas
sidor. Vi rekommenderar ett minsta överlapp på 18 mm för
skjutdörr Standard.
-18 mm

-18 mm

-18 mm
Finns i bredderna 610, 762
och 914 mm

-18 mm

Finns i bredderna 610, 762
och 914 mm

-18 mm
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Skjutdörr /rumsavdelare, gör-det-själv

SHOJI

Konceptet för Shoji täcker in funktioner både för rumsavdelare och skjutdörrar.
De färdiga måtten för ramverk och fyllningar är anpassningsbara (kapas lätt
på bredden och höjden med såg), en perfekt lösning för gör-det-självare.
Den funktionella designen och den tidlösa stilen sätter inga gränser för var
Shoji passar in.

1

Välj Shoji som skjutdörr
eller rumsavdelare
Grunden för Shoji är dess ramverk
och fyllningsalternativ.
Skjutdörr
Komplettera grunden med våra
golv- och takskenor samt hjulsatser så får du en skjutdörrslösning.
Anpassningsbart och flexibelt.
Maxhöjd till tak är 2400 mm. Vid
seriemontering går skjutdörrarna
omlott så att de täcker 900 mm
bredd, vilket innebär att standardmåtten fungerar vid en öppning på
1800/2670/3600 mm osv.

Rumsavdelare
Komplettera grunden med våra gavelbenpar och skarvben för att
skapa en rumsavdelare. Trendigt och funktionellt. Maxhöjd till tak
är 2500 mm. Benen som hör till Shojis rumsavdelare har ställbara
fötter. Förutom fördelen med att du kan lösa olika takhöjder
så kan du dessutom montera rummets avgränsare utan några
skruvhål i vare sig golv eller tak.

2

3

Välj ramverk
Välj mellan de tre färgerna vit, silver eller svart på ramverket.

Välj fyllningsalternativ
Sätt din egen prägel genom att mixa och matcha efter tycke och smak.

Svartlackad hdf
NCS 9000
glans 60

Frostad
akrylatplast

Tonad svart
akrylatplast

Vitlackad hdf
NCS S0500-N
glans 60
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Kapa efter egna mått:
Max öppningshöjd 2588 mm
Max bredd 1000 mm / dörr
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Skjutdörrsram, gör-det-själv

FANTASI

Fantasi är vår gör-det-själv-lösning för skjutdörrar. Skjutdörrsram inkl hjul,
golv- och takskena är gjorda i aluminium och levereras tillsammans med
högkvalitativa hjul. Det är enkelt att måttanpassa och montera ihop och
du väljer själv din fyllning på skjutdörren (tjocklek 8 mm).
Kombinera med panel, golv eller annat skivmaterial. Klä din skjutdörr med
tapet, tyg eller färg och gör den unik och personlig. För dig med takhöjd utöver
det vanliga kan Fantasi vara lösningen med sin öppningshöjd 2588 mm.

Bygg dina egna skjutdörrar
Skjutdörrsramen för Fantasi är kapningsbar vilket gör att du
kan anpassa höjden och bredden på skjutdörren. Ett utmärkt
tillfälle att utnyttja de trånga utrymmena hemma för att
skapa en förvaringsplats. Innehållet i ramen väljer du sedan
själv (tjocklek 8 mm). Matcha med rummets golv eller väggar,
eller låt dörren sticka ut eller smälta in.

Passar bra för:
• Små och trånga
utrymmen
• Kattvinden
• Snedtak

3 steg för att skapa en unik skjutdörr
Fantasi ger dig möjlighet att skapa en skjutdörr med egen unik design,
som du kan färgmatcha med rummets golv eller tapet.

1

A. Välj antal
skjutdörrsramar

2

Välj valfritt skivmaterial, golv
eller panel i 8 mm tjocklek

3

Måla, tapetsera eller klä in
ytan om du valt skivmaterial

4

Kapa ram, skenor och
skivmaterialet till rätt mått och
montera därefter ihop.

B. Välj längd på
tak- och
golvskena

Golv

Panel

Skivmaterial
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Kom igång med ditt skjutdörrsköp
Några tips som gäller alla våra dörrar
Oavsett om du väljer skjutdörrar som är måttbeställda, har fasta mått eller är gör-det-självlösningar så är förvaringsutrymmets höjd- och breddmått av största vikt. Måttanpassningar kan
behöva göras, antingen på de måttbeställda dörrarna eller genom att regla i förvaringsutrymmets
ytterkanter. Mängden dörrar som går åt bestäms av hur stor totalbredden på utrymmet är.

Mät och planera ditt förvaringsutrymme
Öppningshöjd
Mät höjden mellan golv och tak på två ställen. Ange minsta
höjd vid beställningen. Det får skilja max 15 mm mellan
minsta och största mått. Skiljer det mer, bygg ner med
nyköp av reglar..

Mät öppningshöjden på två ställen

Öppningsbredd
Mät bredden på förvaringsutrymmet på två ställen. Ange
största bredd vid beställningen. OBS! Mät alltid där
skjutdörrarna ska placeras, dvs inte längs bakväggen, utan
minst 600 mm från väggen.

Mät öppningsbredden på två ställen

Överlappning av måttbeställda skjutdörrar: Inget extra
mått ska läggas till på bredden för överlapp av profiler,
det görs vid produktionen.
Oavsett vilka skjutdörrsmodeller du väljer är hjulen
justerbara med 15 mm genom en enkel skruvfunktion.
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Det som finns bakom skjutdörrarna
När du planerar att ha skjutdörrar framför ditt
förvaringsutrymme behöver du tänka till. Dörrarna går
i sidled och då gäller det att de inte helt eller delvis
förhindrar att lådor, backar m.m. kan dras ut.

Funderar du på att köpa
måttbeställda skjutdörrar?

Några tips på vägen
Var noga med rätt information på beställningen
Se till att dina modellval, mått och tillval är korrekt angivna.
Hos återförsäljaren löser vi leveransen, t.ex. om det ska vara
hemkörning.
Tak- och golvskenor ingår i priset
Tak- och golvskenor ingår när du köper måttbeställda
skjutdörrar. Det går att ha olika färg på tak- respektive
golvskena om du vill.
Tillval av mjukstängande funktion (softclose)
Notera i planeringsverktyget på vilken sida av dörren du vill
ha den/dem. Dörren ska minst vara 550 mm för att kunna
ha en softclose, eller minst 900 mm för att kunna ha två på
samma dörr.
Tillval av gavelsida
Gavlar finns i 22, 28 (Select) och 38 mm tjocklek och kan ha
maxmåtten 2790x800mm

Att lägga en order på måttbeställda skjutdörrar
Ordern är bindande och dörrarna börjar tillverkas cirka 24
timmar efter lagd order hos din återförsäljare. Det går inte att
göra ändringar i efterhand.
Leveranstid
Från beställning till leverans tar det cirka 4–6 veckor.
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Förverkliga ditt köp av måttbeställda skjutdörrar
Digitalt planeringsverktyg
Skapa ett beställningsunderlag – snabbt och enkelt
När du använder planeringsverktyget ser du alltid det kompletta och aktuella
sortimentet av måttbeställda skjutdörrar och inredning. De min- och maxmått
som finns presenteras och det rekommenderade priset uppdateras efterhand
som du gör dina val.

1

Spara ditt beställningsunderlag i planeringsverktyget.

2

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

3

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

Planeringsverktyg
www.lundbergs.com/planering
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Vad har du bakom dina skjutdörrar?
– Fyll din förvaringslösning med inredning efter dina behov
Måttbeställd inredning Style
– för garderober och walk-in-closets

Förvaringssystemet Wide
– stora och små lösningar

Med hjälp av vår exklusiva måttbeställda garderobsinredning kan du låta dina drömmar
förverkligas. Skräddarsy inredningen efter dina unika behov. Passar både öppna
garderobslösningar och walk-in-closets.

Vårt förvaringssystem uppfyller många och varierande behov. Från de mindre till de större.
Med enskilt monterade detaljer till väggfasta eller golvmonterade kombinationer. Flexibla
förvaringsprodukter för ordning och reda i hemmets olika rum.
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