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Välkommen! I vår skjutdörrskonfigurator kan du planera för hur din skjutdörrslösning 
ska se ut. Smart förvaring för exempelvis din garderob, hallförvaring eller städskåp. 
Du kan välja att skapa en skjutdörrslösning efter egna mått dvs. måttanpassa eller 
välja att planera med dörrar som redan har fasta mått. 

Gå till lundbergs.com/planera för mer information.

Måttanpassade dörrar
Du beställer skjutdörrar utefter det utrymme du önskar 
fylla. Vi producerar dörrar och skenor efter de exakta 
måtten.

Leveranstiden är ca 5-6 veckor vid bekräftad 
beställning

Dörrar i fasta mått
Dörrarna i fasta mått finns i en höjd, 2301 mm och tre 
bredder: 
• 610 mm
• 762 mm 
• 914 mm. 

De flesta av våra återförsäljare har dörrar i fasta mått 
på lager. I annat fall får man räkna med leverans efter 
ett par dagar från vårt lager.

Tänk på att dörren är 2301 mm hög. Med skena uppe 
och nere rekommenderar vi att minsta höjd på valt 
utrymme är 2355 mm.



Välj bland dörrserierna Entry, Nordic, Decotique och Switch. 
Alla dörrar, förutom Switch finns i både fasta mått och måttanpassat. 
Switch finns enbart i måttanpassat.



Klicka på menyn till vänster eller på knappen ”Justera dina val” för att 
ta fram dina valmöjligheter. Vill du dölja menyn, klickar du på bilden.



Information om dörrserie, dörrhöjd, dörrbredd och pris uppdateras vid 
varje val som genomförs. Du ser dina val längst upp till vänster i menyn.



Välj om du vill måttanpassa din dörrlösning eller om du vill välja 
dörrar i fasta mått. 



Välj antal dörrar som du vill att din skjutdörrslösning ska innehålla. 



Vid val av dörrar med fasta mått visas den rekommenderade 
öppningsbredden. Höjden för dörrarna är fasta och går ej att justera.  



Vid val av måttanpassade dörrar väljer du hur bred den totala öppningen 
ska vara, dvs. bredden på utrymmet för din planerade skjutdörrslösning. Hur 
bred öppningen kan vara med X antal dörrar visas tydligt i texten under. 



Välj dörrarnas totala höjd, dvs. höjden på utrymmet för din planerade 
skjutdörrslösning (inkl. dörrar, tak och golvskena). 
Måttintervallet är 1600 mm till 2700 mm. 



Välj färg för dörrarnas ram/ tak & golvskena. Färgen på ramen är samma färg som 
på tak och golvskenan. Varje dörrserie har en unik form och färgen kan justeras 
beroende på vilken dörrserie som valts. 

Switch Entry

Nordic Decotique



Välj om dörrarna ska se likadana ut eller om du föredrar olika utseenden på dem. 
För att välja samtliga dörrar klickar du i rutan ”Ändra alla dörrar”. För att designa 
en dörr i taget klickar du på de olika dörrarna markerat i grönt. Utformningen av 
dörren varierar i de olika dörrserierna. 



Välj dörrarnas fyllning. Det finns flera olika alternativ att välja bland; panel, 
glas eller spegel. För varje fyllning finns mängder av olika färger. Varje 
enskild dörr måste väljas i menyn för att kunna addera fyllningen. Dörren 
som är aktiv för val, markeras som grön.



Vid val av dörrar med fasta mått väljer du mellan redan färdiga
ramar och fyllningar och därefter tak- och golvskenor.



Välj till ”softclose” för måttanpassade dörrar. Softclose är en 
mjukstängningsfunktion som gör att dörrarna stängs mjukt och säkert.



Välj gavelsidor/ändpaneler. Alla gavelsidor/ändpaneler kommer i 
ett fast mått och kan kapas efter behov. Måttet är 2800x675x18mm. 



Gå till "Sammanställning" för att granska dina val och säkerställ att det är rätt 
val du gjort. Fyll i dina kontaktuppgifter för att kunna maila, dela eller ladda 
ner sammanställningen. 



Vill du dela den direkt utan att gå till sammanställningen, kan du göra det här. 



Du kan enkelt söka fram din skjutdörrslösning genom att ange koden som 
finns i mailet med sammanställningen. Knappa in koden i verktyget så 
genereras de inställningar och mått som du valt. 



I din PDF-sammanställning som du mailar eller sparar finns en kort beskrivning om 
dörrserien, de val du gjort för din skjutdörrslösning och ett rekommenderat pris. 

I PDF-sammanställningen hittar du en referenskod som är unik för din planerade 
skjutdörrslösning. Du kan, med hjälp av koden, enkelt be någon av våra återförsäljare att ta 
fram just dina val och därefter lägga en beställning. 

Nedan ser du ett exempel på hur en referenskod kan visas i din PDF-sammanställning. Kom 
ihåg att ange rätt mailadress och kontrollera din skräppost. Lycka till!
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