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Skjutdörrar

•	 Måttbeställda golvgående skjutdörrar med dörrprofiler, golv- och takskena i aluminium.
•	 Golvskena i vald profilfärg och takskena i matt silver med täcklist i vald profilfärg.
•	 Installationsöppningens höjd mellan golv och tak max. 2 700 mm. 
•	 Positionstopp ingår i priset.
•	 Profilen har en stötdämpande gummilist som ingår i priset.
•	 Profilen är liksidig och kan användas som rumsavdelare.  

Då ingår två täcklister i priset eftersom du då kan se takskenan från båda håll. 
 
Mått för skenset (mm): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 Som tillval kan du även välja till mjukstängning, väggmonterad skjutdörr, integrerad  
LED-belysning och snedkapad skjutdörr.  
 
Extra höga och breda dörrar: 
Höjd: 2701 - 3300 mm + 20% pristillägg 
Bredd: 1277 - 1600 mm + 15% pristillägg  
 

Fakta

Skenset
Takskena  
(en täcklist)

Takskena  
(två täcklister) Golvskena

Enspårigt 54,5 60,0 42,0

Tvåspårigt 97,0 102,5 84,5

Trespårigt 139,5 145,0 127,0

Dessa mått bör beaktas vid planering av garderobens djup.  
Enspårigt eller tvåspårigt skenset ingår i priset. Trespårigt skenset är tillval. Se sid. 42. 

Snedkapad skjutdörr Väggmonterad skjutdörr

•	 Härdat glas kan ej ingå i det snedkapade fältet.
•	 Endast en dörr kan snedkapas per sida.
•	 Kan ej snedkapas till spets. Behöver 75 mm rak yta enl bild.
•	 Före tillverkningen måste kunden godkänna Elfas ritning.  

Observera att en styrarm monteras bakom den snedkapade  
skjutdörren. Styrarmen glider i en styrskena som monteras i  
framkant av en hylla. 
 
Pris: 2762 kr/dörr

•	 Funktionen är tillgänglig till enspårs- och tvåspårslösningar.
•	 Snedkapade dörrar kan inte väggmonteras. 

 
 
 
 
 
 
Pris: 197 kr/m

Nyhet!  Speciallösningar för Artic ger nya möjligheter

Kontakta kundtjänst för information gällande vilka fyllningar
som kan väljas samt möjligheter och begränsningar med extra 
höga/breda dörrar. 

Vi erbjuder snedkapade lösningar för att du ska kunna utnyttja 
alla utrymmen.

En vägmonterad lösning är lämplig som dörr eller  
rumsavdelare där en vanlig dörr skulle ha krävt mer utrymme. 
Eller där det är ovanligt högt i tak.

75 mm


