Skyvedører
Planlegg din
skyvedørsløsning
Tradisjon og klassisk eleganse eller moderne, skandinavisk og stilrent?
Vil du fornye et rom, kan lekre skyvedører være en del av forandringen.
Våre skyvedører kommer i flere naturlige treslag, folier, glass og speil.

LED-belysning

Takskinne

Fylling

Kombinasjon av to
fyllinger

Avdeler
Dørprofil

Gulvskinne

Slik skaper du din måltilpassede skyvedørsløsning

1.

Velg skyvedørsmodell
Hver modell har unik design og profil.
Våre fyllinger kan deles og kombineres på flere måter:

Hel fylling

Delt fylling

Kombinasjon
av to fyllinger
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Velg fylling
Vi har et stort utvalg av fyllinger slik at du får en
skyvedør som passer perfekt hjemme hos deg.
På de neste sidene kan du se hvilke fyllinger som
kan velges til de ulike dørmodellene.

3.

Velg tilbehør
Med tilbehør som for eksempel LED-belysning
kan du tilføre ytterligere funksjonalitet til din
skyvedørsløsning.

Skyvedører

På www.elfa.com har vi alltid åpent!
Der finner du mer informasjon og inspirasjon.

4.

Mål
Mål høyden mellom gulv og tak på tre steder.
Dersom det skiller mer enn 12 mm mellom største
og minste mål, kan du kontakte din nærmeste
elfa-forhandler for å finne en løsning. Mål bredden
på på to steder (gulv og tak). Mål ca 70 cm ut fra
veggen, da det er der dørene vil stå.

Nyttig å vite om
skyvedører

•
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Besøk forhandler
Ta med dine mål og ønsker til din forhandler,
så gjør de bestillingen for deg.

6.

Levering
Etter 2-4 uker har vi produsert en skyvedørsløsning etter de mål og materialvalg du har
oppgitt.

Velg om mulig jevnt antall dører for maksimal åpningsbredde.
Pass på å ikke sette innredning med uttrekkbare funksjoner der du
ikke får skjøvet døren helt til side og trukket kurv eller stativ ut.

•

Tospors gulv-og takskinne inngår i prisen

•

Vi har 10 års garanti på alle bevegelige deler

