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Nyttige tips
- som hjelper deg ved ditt kjøp

Slik måler du når du bestiller skyvedører

Mål høyden mellom tak og gulv på minst 
3 steder. Angi minimum høyde ved bestilling.

Mål bredden på minst 2 steder. Angi største 
bredde ved bestilling.

Angi bredde på åpning og høyde, samt ønsket 
antall dører når du bestiller Modell 300 Alu og 
Modell 200. Ved produksjon av dørene legger 
vi til ekstra bredde slik at dørene overlapper 
hverandre på en pen måte.

Tenk også på hvordan rommet ser ut. Finnes 
det f.eks. gulvlister eller strømuttak som kan 
være i veien?

Lag gjerne en 
skisse når du 
skal bestille

Minimum høyde

Størst bredde Strømuttak

Gulvlist

Hva skal du ha bak?

Det er viktig at du tenker på hvordan innredningen 
du skal ha bak skyvedørene ser ut. Hvis du har 
kurver som skal dras ut må skyvedørene kunne dras 
tilstrekkelig langt til siden for å ikke blokkere.

Eksempelet nedenfor viser tre eksisterende 
garderober som er kombinert med to skyvedører.

Du kan ikke plassere 
uttrekkbare kurver i 
midten, men det går 
fint å ha hyller eller 
klesstang.

I de ytre garderobene kan du 
f.eks. ha uttrekkbare kurver

Plasser skyvedørene riktig

Påse at du har tilstrekkelig med plass 
bak skyvedørene slik at du har godt med 
plass til det du skal oppbevare.

Har du plass 
til dressen?
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Smått og godt
- som hjelper deg ved ditt kjøp

Ulike eksempler på plassering av din skyvedør

Mellom eksisterende vegger. Mot et eksisterende 
hjørne. Kompletteres 
med endestykke. 

Foran eksisterende garderober. 
Kompletteres med sidestopper 
for skyvedørene.

Størrelse på tak- og gulvskinner

Modell 300 Alu 
- i aluminium

Modell 200 og Modell 100 
- i lakkert stål

Gulvskinne Takskinne TakskinneGulvskinne
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For høyt under taket?

Hvis det er høyt under taket må du bygge ned 
til passende høyde. I vårt sortiment finnes et 
praktisk reduksjonsstykke. Du skrur enkelt opp en 
avstandsplate i taket i åpningens framkant og fyller 
deretter på med flere avstandsstykker til du når den 
høyden du trenger.

Et sett med reduksjonsstykker holder til en 
nedbygging på 15-120 mm.

Skru fast takskinnen i avstandsstykket. Monter 
deretter en plate foran avstandsstykket som du 
enten maler eller tapetserer.

Praktisk 
fordeling av 
avstandsstykker.

ca 200 mm

ca 2 meter

Enkel montering av gulvskinne

Unngå å lage unødvendige hull i gulvet. Bruk i 
stedet dobbeltsidig tape for enkel montering.

Monter med 
dobbeltsidig tape


