
FAQ



Innehåll

1. Vad behöver man tänka på vid installation?

2. Vilken bredd täcker dörrarna och hur stor blir 
öppningen?

3. I vilka mått finns tak- och golvskena?

4. Vilket djup/avstånd från väggen rekommenderar 
ni?

5. Hur monteras skjutdörrarna om det bara finns en 
vägg tillgänglig?

6. Vad innebär säkerhetsfolie?

7. Finns det några tillval?



Vad behöver man tänka på vid 
installation?

Våra skjutdörrar är lätta att installera med snyggt resultat! Mät ut och fixera 
tak och golvskena sen är det bara att sätta dörrarna på plats.

Vi rekommenderar att du skruvar takskenan och fäster golvskenan med 
dubbelhäftande tejp. Våra golvskenor är förtejpade.



Vilken bredd täcker dörrarna och hur 
stor blir dörröppningen?
Rekommenderat överlapp mellan dörrar 
är samma bredd som ramens bredd. 

Entry: 35 mm
Nordic: 75 mm
Decotique: 20 mm
Switch: 25 mm

Exempel: Rambredd Entry = 25 mm
(Dörrbredd x antal dörrar) – rambredd =

• 2 dörrar (610 + 610) -25 = 1195mm
Mått på dörröppningen: 1195 – 610 = 585 mm

• 2 dörrar (762 + 762) – 25 = 1499 mm
Mått på dörröppningen: 1499 – 762 = 737 mm

• 2 dörrar (914 + 914) – 25 = 1803 mm
Mått på dörröppningen: 1803–914= 889 mm

• 3 dörrar (610 + 610 + 610) - (25+25) = 1780 mm
Mått på dörröppningen: 1780 - (610 + 610) = 560 mm

• 3 dörrar (762 + 762 + 762) - (25 + 25) = 2236 mm
Mått på dörröppningen: 2236 - (762 + 762) = 712 mm

• 3 dörrar (914 + 914+ 914) - (25+25) = 2692 mm
Mått på dörröppningen: 2692 - (914+914) = 864 mm



I vilka mått finns tak- och 
golvskena?

Våra tak och golvskenor i fasta mått finns i två längder: 
1803 mm och 2692 mm och är kapningsbara.

Våra skenor har 2 spår. Vid fler än två dörrar löper två eller flera 
dörrar i samma skena.



Bredden på golvskenorna

Entry
Takskena B:87 mm
Golvskena B:57 mm

Nordic
Takskena B:87 mm
Golvskena B:57 mm

Decotique
Takskena B:82 mm
Golvskena B:75 mm

Switch
Takskena B:82 mm
Golvskena B:75 mm



Vilket djup/avstånd från väggen 
rekommenderar ni?
Vi rekommenderar att dörrarna placeras 675 mm ut från väggen. Då har 
du plats för vår djupaste metallinredning (ex största förvaringskorgarna 
med utdragsram), kläder på galgar och skjutdörrarna. 



Hur monteras skjutdörrarna om 
det bara finns en vägg tillgänglig?
Man kan använda gavelsidor som finns i en mängd olika färger för 
att bygga upp ett avslut på förvaringen. 



Vad innebär säkerhetsfolie?

Alla våra speglar och glas har en säkerhetsfolie på baksidan av 
glaset. Denna säkerhetsfolie ska sitta kvar, eftersom den finns där 
för din säkerhet.



Finns det några tillval?

Det går att välja en mjukstängande funktion till alla måttbeställda 
skjutdörrar som gör att dörrarna stängs mjukt och säkert.
Inte möjligt att välja till skjutdörrar för fasta mått. 

Vi kan även tipsa om att komplettera med vår populära  metallförvaring i 
serien Wide där du finner både fristående och väggfast förvaring. 

https://www.lundbergs.com/sv-se/produkter/forvaring/forvaringssystem-wide-fristaaende-forvaring
https://www.lundbergs.com/sv-se/produkter/forvaring/forvaringssystem-wide-vaggfast-forvaring
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