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3. Leverans
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. För att minimera  
antalet transporter och därmed skaderisken är hemleverans 
av skjutdörrarna att rekommendera.

Prata med din återförsäljare
Skjutdörrarna tillverkas i de mått du anger till din åter- 
försäljare vid beställningen. Prata med dem för att få tips 
och hjälp, såväl med skjutdörrar som inredningsförslag. 
Det är även återförsäljaren som lägger beställningen åt dig.

Mät ditt utrymme
Mät höjden på tre ställen: till vänster, till höger och i mitten.  
Ange den lägsta höjden när du beställer. 
 
Med de justerbara hjulen kan du höja upp dörrarna max 12 mm och 
på så sätt korrigera höjdsskillnader. (Maxmåttet skiljer sig något åt 
mellan olika dörrmodeller). Skulle höjden skilja mer, diskutera  
bästa lösning med din återförsäljare.

Mät bredden på förvaringsutrymmet på två ställen (vid golv och 
tak). Tänk på att mäta där dörrarna ska placeras och att mäta utan 
golvsocklar, om du vill ha dörrarna ända in till väggen. Vi rekommen-
derar att dörrarna placeras 675 mm ut från väggen. Då har du plats 
för en garderob med 40 cm djup inredning, kläder på galgar och 
skjutdörrar.

Mät och planera  
ditt utrymme

• Eftersträva jämnt antal dörrar. Då kan du öppna en 
större del av garderoben samtidigt.

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

• 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 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.  

EXPERTS CORNER – NÅGRA TIPS

• Utdragbar inredning kan inte placeras  
bakom ett dörröverlapp. 

• 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.

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


