Planera ditt utrymme och
hitta fler smarta lösningar
på elfa.com

Mät och planera
ditt utrymme

1.

Mät ditt utrymme
Mät höjden på tre ställen: till vänster, till höger och i mitten.
Ange den lägsta höjden när du beställer.
De justerbara hjulen kan korrigera höjdskillnader
upp till 1,2 cm. Skulle höjden skilja mer, diskutera
bästa lösning med din Elfa-återförsäljare.
Mät bredden på förvaringsutrymmet på två ställen (vid golv och
tak). Tänk på att mäta där dörrarna ska placeras. Vi rekommenderar
att de placeras 675 mm ut från väggen. Då har du plats för en garderob med 40 cm djup inredning, kläder på galgar och skjutdörrar.

Använd vårt 3D planeringsverktyg
för att rita upp din unika förvaringslösning, med eller utan skjutdörrar.

2.

Besök din återförsäljare

3.

Leverans

Ta med dig måtten till din återförsäljare.De kan hjälpa
dig att rita både inrednings- och skjutdörrslösning i ett
detaljerat planeringsverktyg. Det är även återförsäljaren
som lägger beställningen åt dig.

Elfas skjutdörrar tillverkas efter de unika mått du anger vid
beställning. Leveranstiden för dörrar med ram är ca. 2-4 veckor
och för skjutdörrar utan ram (Linear och Scenic) ca. 4-6 veckor.
Leveranstiden kan variera beroende på säsong, fråga din återförsäljare om aktuell leveranstid. Vi rekommenderar att du väljer
hemleverans av dörrarna, för att minimera antalet transporter
och därmed skaderisken.

EXPERTS CORNER – NÅGRA TIPS
• Eftersträva jämnt antal dörrar. Då kan du öppna en
större del av garderoben samtidigt.

• Utdragbar inredning kan inte placeras
bakom ett dörröverlapp.

• Tvåspårig golv- och takskena ingår i priset på alla
lösningar. Kan på förfrågan bytas ut mot enspårig
skena, utan kostnad.

• Om du har högt i tak kan dörrarna Artic och Estetic
tillverkas i höjder upp till 3300 mm. De kan också
beställas som extra breda dörrar. Maxbredd 1600 mm / dörr.

• Om du väljer en tredörrarslösning kan du - vid
dörrbeställning - välja att lägga till en trespårsskena
för att kunna öppna en större del av garderoben
samtidigt.

• Vi har tillbehör som kan lösa de flesta utmaningar,
som ojämna tak, vinklade ytor och om du behöver
sätta upp stödväggar för din garderob.

• Vi rekommenderar ett minimidjup för din garderob
på 675 mm, för att du ska ha tillräcklig plats för
inredning och dörrar. Men vi har även lösningar för
mindre utrymmen. Tänk på skensetets djup när du
planerar och mäter upp din garderob.

• Skjutdörrarna ska transporteras stående, för att minimera
risken för skador eller sprickor i fyllningen.
Välj gärna hemleverans för att minska antalet transporter
och därmed skaderisken.

SKJUTDÖRRAR MED RAM

DÖRRAR MED RAM
Våra dörrar med ram har nästan oändliga möjligheter
när det kommer till material, färg och design. Välj den
ram som passar bäst för dina behov och önskemål.

ADAPT DESIGNA DIN
EGEN DÖRR.

Välj sedan din favorit bland våra fördefinierade
skjutdörrsmodeller (“designer”). I kombination med
en mängd fyllningar kan du skapa din unika lösning.

Adapt - för den
kreativa själen
Om du har en specifik vision
om hur dina skjutdörrar
ska se ut, välj alternativet
“Adapt”. Du har då ännu
fler val när det gäller antal
fält och storlekarna på dem.
Du kan då också kombinera
upp till fem olika fyllningar i
samma dörr.

Om du vill ha ännu större valfrihet, välj alternativet
“Adapt” och låt skapandet börja!

POSITIONSSTOPP

En liten ordlista

Till alla dörrar levereras positionsstopp
som monteras i takskenan. De gör så
att dörrarna stannar i rätt position även
om golvet är lite ojämnt.

BUFFERTLIST

Ramarna Artic och Estetic
har en buffertlist längs
sidan av ramen.

DÖRRÖVERLAPP
Det området där skjutdörrarna går omlott, så
att bara en av ramarna
syns när garderoben är
stängd.

DÖRRÖVERLAPP
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Översikt planering

Välj ram och design

1

Vår skjutdörrsfamilj med ram består av Original, Artic, Vista och
Estetic. Ramarna har greppvänlig design och lite olika karaktär för
att kunna möta dina behov. De finns i upp till fem olika färger för
att ge dig stor valfrihet.
Den maximala höjden och bredden skiljer sig lite från ram till ram.
Artic och Estetic kan tillverkas som extra höga och extra breda dörrar för en tilläggskostnad.
Är din dörr däremot lägre än1500 mm får du ett prisavdrag.

Kombinera ramen med den design du tycker bäst om.
Välj sedan dina favoritfyllningar i din design.

Kombinera dörrdesigner
Naturligtvis kan du ha flera olika dörrdesigner i samma skjutdörrslösning. Vi har
gjort det enkelt för dig genom omsorgsfull placering av fyllningsavdelarna, så att
de olika designerna linjerar snyggt bredvid varandra. Plain är basmodellen med
ett helt fyllningsfält. Andra designer har två till fem fyllningsfält, som skiljs åt med
avdelare i samma färg som ramen.
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Välj material och färg
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Beräkna priset
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Välj fyllningar från vårt breda sortiment av färg och
material. Från melamin till faner, från glas till spegel
och allt däremellan.
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Eller välj vilken färg du vill
från NCS-skalan för att
matcha övrig inredning
i ditt hem.

När du beräknar priset behöver du dina mått: bredd per dörr
och den totala bredden och höjden på ditt utrymme.

Börja planera!

