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Enkelt att mäta utrymmet
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Mät på den plats där du vill placera skjutdörrarna. Det totala måttet dividerat på
antal dörrar du vill ha i din lösning ger dig den dörrbredd du behöver när du väljer
dörrmodell, färg och material, samt tillval som t.ex. mjukstängning.
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DJUP
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Börja med att mäta djupet på din garderob.
Detta för att du ska vara säker på att
breddmåttet blir korrekt, eftersom väggarna
inte alltid är helt raka.
För en skjutdörrsgarderob med klädstång
rekommenderar vi ett djup på 675 mm. Om du
planerar en trespårslösning behöver du ytterligare
djup, eftersom dessa skenor tar mer plats.
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Mät höjden på tre ställen (vänster, höger
och i mitten). Det minsta höjdmåttet ska
användas, så att dörrarna inte görs för höga.
Höjdskillnader på upp till 12 mm kan justeras
på plats med hjälp av dörrarnas hjul.
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Mät bredden vid taket och vid golvet som
illustrationen visar.
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Hur påverkar en anslagslist den totala
bredden? Se illustrationerna nedan.

Mät på det ställe där
du kommer att placera
dina skjutdörrar.
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G ol vs oc

Mät bredden från vägg till vägg och dra
ifrån det totala djupet på anslagslisterna.
Elfas anslagslist är 19 mm djup.
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Anslagslist
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Om du vill behålla golvsocklarna kan du
använda våra anslagslister, för att täcka
mellanrummet som uppstår mellan
skjutdörrar och vägg.

Anslagslist

MED GOLVSOCKEL OCH ANSLAGSLIST
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G ol vs oc
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Det här alternativet blir
bäst om anslagslisten och
golvsockeln har samma djup.
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Detta alternativ tillåter en
tunnare golvsockel än anslagslist
(som är 19 mm).
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UTAN GOLVSOCKEL
G ol vs oc

Låt dörrarna gå hela vägen från vägg till vägg
genom att ta bort eller kapa golvsockeln. Mät i så
fall bredden från vägg till vägg utan golvsockeln.
Golvskena
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Lätt att komma åt i garderoben

När du planerar din inredning, tänk på att inte placera utdragbara produkter på platser
där skjutdörrarna inte kan skjutas helt åt sidan, eftersom inredningen då inte kommer
att kunna dras ut. Vi rekommenderar alltid ett jämnt antal dörrar, som gör det möjligt
att öppna en större del av garderoben samtidigt. Det underlättar också planeringen av
inredning bakom skjutdörrar.

Tänk på att inte placera utdragbar inredning bakom ett
skjutdörrsöverlapp. Det gör du enklast genom att planera
din lösning på elfa.com eller få din lösning uppritad hos
en av våra återförsäljare.

2 SKJUTDÖRRAR
Placera utdragbar inredning i de
yttersta sektionerna.

4 SKJUTDÖRRAR
Placera utdragbar inredning i de mittersta
och yttersta sektionerna.

TR ESPÅ R SLÖSNING FÖR BÄT TR E ÅTKOMST
Om du vill ha tre skjutdörrar i din lösning kan en trespårslösning vara ett alternativ. Varje dörr
placeras då på ett eget spår. På det sättet kan du alltid öppna 2/3 av din garderob på samma
gång istället för endast 1/3, som när 3 dörrar löper i en tvåspårslösning.

3 SKJUTDÖRRAR, TVÅSPÅRSLÖSNING
Du kan öppna 1/3

3 SKJUTDÖRRAR, TRESPÅRSLÖSNING
Du kan öppna 2/3
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