
MÅTTANPASSADE 
SKJUTDÖRRAR



VISTA ORIGINAL

FORMAARTICGALLERY

LINEAR GRACE

ESTETIC

SKJUTDÖRRSSORTIMENT

SVÅRT ATT VÄLJA? 

Jämför våra skjutdörrsmodeller 
och se vilka som passar dina 

behov i översiktstabellen.

SE SISTA SIDAN

UTAN RAM

METALLRAM

TRÄRAM 

PREMIUM

BASIC

Exklusiv, solid skjutdörr med ett rent, 
tidlöst utseende. 

Skjutdörrar med ram i aluminium eller stål i olika former, färger och ytor. 

En klassisk skjutdörr med bred vit ram  
och en solid känsla. 

Skjutdörrar med många val gällande färg, material och tillval. Kan användas som rumsavdelare eller anpassas för snedtak.

Skjutdörrar med ram i vitt eller silver och ett antal väsentliga tillvalsalternativ. 

En skjutdörrslösning är ett platseffektivt sätt att dölja din förvaring eller att dela av ett rum.  
Elfa har flera dörrmodeller i många olika färger och material att välja mellan. Vi producerar 
skjutdörrarna i Mullsjö, Västergötland, enligt måtten på din beställning.

MÅTTANPASSADE 
SKJUTDÖRRAR
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FAKTA OCH MÅTT

MED GOLVSOCKEL OCH ANSLAGSLIST 

Om du vill behålla golvsocklarna kan du använda 
våra anslagslister, för att täcka mellanrummet 
som uppstår mellan skjutdörrar och vägg. 

Mät bredden från vägg till vägg och dra ifrån det 
totala djupet på anslagslisterna. Elfas anslagslist 
är 19 mm djup.

UTAN GOLVSOCKEL 

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. 

SNEDKAPADE LÖSNINGAR

Om du mäter för en Snedkapad lösning, mät 
enligt skissen till höger.

Det här alternativet blir 
bäst om anslagslisten och 
golvsockeln har samma djup. 

Detta alternativ tillåter en 
tunnare golvsockel än anslagslist 
(som är 19 mm).

Golvskena Golvskena

DJUP
Börja med att mäta djupet på ditt utrymme, så 
att du är säker på att bredd- och höjdmåtten blir 
korrekta, eftersom väggarna inte alltid är helt raka.

För en skjutdörrsgarderob med klädstång rekommenderar 
vi ett djup på 675 mm. En trespårslösning behöver 
ytterligare djup, eftersom dessa skenor tar mer plats

HÖJD 
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.

BREDD
Mät bredden vid taket och vid golvet som 
illustrationen visar.

Hur påverkar en anslagslist den totala bredden?  
Se illustrationerna nedan.

MÄT DITT UTRYMME

Golvsockel
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Mät på det ställe där 
du kommer att placera 
dina skjutdörrar.



4  

3  

4  

3  

4  

3  

4  

3  

4  

3  

4  

3  

 GALLERY ESTE TIC  ARTIC   FORMA LINEAR L INEAR  GRACE

 VISTA

 ORIGINAL

4  

3  

LINEAR, GRACE, GALLERY, ESTETIC, ARTIC, FORMA VISTA ORIGINAL

MÅTT SKENSET

SKJUTDÖRRAR I KOMBINATION MED INREDNING

TÄNK PÅ DETTA NÄR DU PLANERAR 

DIN INREDNING:

Placera inte t ex utdragbara backar 
bakom en dörr som 
inte kan skjutas åt 
sidan tillräckligt, 
då kommer du inte 
kunna dra ut  
inredningen.

Vi rekommenderar 
alltid jämnt antal dörrar, det gör att 
du kan att öppna en större del av 
garderoben samtidigt. Det under-
lättar också planeringen av inredning 
bakom skjutdörrar.

Om du vill ha tre skjutdörrar rekom-
menderar vi trespårsskena istället för 
den tvåspårsskena som ingår som 
standard. Varje dörr placeras då i ett 
eget spår och du kan öppna en större 
del av garderoben samtidigt.

* Lösningar med tillval Rumsavdelare (enbart för Linear) levereras med två fronter  
för takskenan, eftersom den är synlig från båda sidor.

* Lösningar med tillval Rumsavdelare levereras med två fronter för takskenan,  
eftersom den är synlig från båda sidor.

2 SKJUTDÖRRAR
Placera utdragbar inredning i de yt-
tersta sektionerna.

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

3 SKJUTDÖRRAR, TRESPÅRSLÖSNING
Du kan öppna 2/3.

3 SKJUTDÖRRAR, TVÅSPÅRSLÖSNING
Du kan öppna 1/3.

SKENSET
(Djup mm)

Takskena  
1 front

Takskena  
2 fronter*

Golvskena Takskena
(Höjd mm)

Enspårskena 54,5 60,0 42,0 50,0

Tvåspårskena 97,0 102,5 84,5 50,0

Trespårskena 139,5 145,0 127,0 50,0

Frihängande, 
två spår

112,0 114,0 ---- 91,0

SKENSET
(Djup mm)

Takskena Golvskena Takskena
(Höjd mm)

Tvåspårskena 100,0 60,0 50,0

Trespårskena (1+2) 140,0 100,0 50,0

SKENSET
(Djup mm)

Takskena  
1 front

Takskena  
2 fronter*

Golvskena Takskena
(Höjd mm)

Enspårskena 54,5 60,0 42,0 50,0

Tvåspårskena 97,0 102,5 84,5 50,0

Trespårskena 139,5 145,0 127,0 50,0

SKENSET
(Djup mm)

Takskena Golvskena Takskena
(Höjd mm)

Tvåspårskena 82,5 62,0 40,0

Enspårigt skenset Tvåspårigt skenset Trespårigt skenset Tvåspårigt skenset Trespårigt (1+2) skenset Tvåspårigt skenset
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DESIGNA DINA SKJUTDÖRRAR
Skapa en unik och måttanpassad skjutdörrslösning. I detta avsnitt presenterar 
vi de olika komponenterna i dina skjutdörrar och hur du designar dem.

1. VÄLJ MODELL
Olika modeller har olika ram, utseende, designer och tillval.  
Välj den modell som bäst passar dina önskemål och din stil.

2. VÄLJ FÄRG, FYLLNING OCH DESIGN
Välj bland vårt breda utbud av material och färger och bestäm 
huruvida du vill kombinera olika fyllningar i samma dörr, eller 
om du föredrar design Plain (ett fyllningsfält), se sida 76.

3. TILLVALSMÖJLIGHETER
Välj monteringssätt, tillval och tillbehör. 
Mer information från sida 80.

1. TAKSKENA MED FRONT
2. RAM
3. AVDELARE
4. GOLVSKENA
5. TVÄRPROFIL UPPE/NERE
6. FYLLNING
7. DÖRRÖVERLAPP  
 – Ytan där två skjutdörrar överlappar, så att enbart en  
       av ramarna är synlig när garderoben är stängd.  
8. LED-BELYSNING
9. MJUKSTÄNGNING
10. JUSTERBARA BOTTENHJUL
11. POSITIONSSTOPP  
 – Positionsstoppet monteras i Takskenan, för att hålla dörren i  
       rätt position, även om golvet är lite ojämt.

12. KOMBINATION AV OLIKA FYLLNINGAR OCH DESIGNER
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TILLVAL SKJUTDÖRRAR  
FÖR MONTERING OCH FUNKTIONALITET

Med Elfa har du ett brett urval av tillval, som ytterligare förbättrar funktionaliteten hos dina 
skjutdörrar. Vi erbjuder också olika möjligheter gällande montering av skjutdörrarna. Du kan 
kombinera olika tillval, så att dörrarna passar dina behov och ditt utrymme perfekt.

TAK- OCH GOLVSKENA

Som standard levereras alla måttanpassade skjutdörrar med ett 
tvåspårigt skenset. En golvskena, som fästs i golvet med skruv eller tejp 
och en takskena, som skruvas i taket.

TRESPÅRIGT SKENSET
För en lösning med tre skjutdörrar kan du byta ut tvåspårsskenan mot en trespårs-
skena mot extra avgift. Varje dörr löper då i ett eget spår, vilket tillåter dig att öppna 
en större del av garderoben. 
 
Trespårigt skenset är ett tillval som inte kan kombineras med Vägghängda eller 
Frihängande skjutdörrar. 

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare. 

ENSPÅRIGT SKENSET
Det tvåspåriga skensetet kan på förfrågan bytas ut mot ett enspårigt skenset upp till 
dubbelt så brett som dörrens (dörrarnas) bredd, utan extra kostnad. Perfekt om du 
vill använda skjutdörren som dörr in till ett rum och därför vill att den ska löpa på en 
extra lång skena.  
OBS! Ange Enspårigt skenset vid beställning.

• Möjligt att välja till en- eller tvåspåriga lösningar.

• Vägghängda skjutdörrar kan inte kombineras med Snedkap eller Mjukstängning.
• Ändstopp i galvaniserat stål för väggskenan levereras till samtliga lösningar oavsett 

färg på skenorna. Ändstopp för golvskenan levereras i matt silverfärg oavsett 
golvskenans färg.

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare. 

VÄGGHÄNGDA
En skjutdörrslösning som monteras med en skena på väggen, 
en på golvet. 

Tvåspårigt  
skenset ingår  
som standard
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Om du ska använda din skjutdörrslösning som rumsavdelare rekommenderar vi att du 
beställer en extra front för baksidan av takskenan. Då kommer skjutdörrslösningen se 
likadan ut från båda sidor och takskenan vara dold på båda sidor av lösningen.

Om du vill ha en Rumsavdelande lösning utan golvskena måste du kombinera tillvalen 
Rumsavdelare och Frihängande.

(OBS! Säkerställ att du väljer dubbelsidiga fyllningar i din rumsavdelande lösning. Ange 
Rumsavdelare vid beställning). 

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare. 

FRIHÄNGANDE
En skjutdörrslösning som monteras i taket, utan golvskena. En liten styrpigg på golvet  
styr dörren till rätt position.

Frihängande dörrar är perfekta att kombinera med tillvalet Rumsavdelare.

• Elfas patenterade Frihängande skjutdörrslösning löper i en förstärkt tvåspårs-
skena som monteras i taket - utan golvskena. 

• Golvet hålls fritt - luftigare känsla och enklare städning.
• Passar lika bra framför en garderob som för Rumsavdelare.  

OBS! Beställ en extra front för rumsavdelande lösningar!

• Mjukstängning ingår - både mot sidorna och i mitten av lösningen.

• För max/min dörrbredd och höjd, se respektive dörrmodell.

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare. 

SNEDKAPADE SKJUTDÖRRAR

ÖPPNINGSMÖJLIGHETER 

En frihängande skjutdörr kan inte snedkapas 
eller levereras med en- eller trespårskena.

TAKREKOMMENDATIONER FRIHÄNGANDE DÖRRAR

Det medföljer inga skruvar i leveransen, eftersom alla 
tak är olika. Du som konsument måste kontrollera 
materialet och skicket på ditt tak och välja rätt typ av 
infästning.  
 
Topphängda skjutdörrar kan användas vid trä-, 
betong- och gipstak (med underliggande reglar att 
fästa i). 

OBS! Om du är osäker på ditt taks skick/material, men ändå vill montera en Frihängande lösning, rekommenderar vi att du kontaktar en professionell snickare.  
Elfa tar inte ansvar för ditt tak. Mer information på elfa.com

RUMSAVDELARE (EXTRA FRONT)

• Möjligt att välja till två- eller trespåriga lösningar.
• En styrarm monteras på baksidan av den snedkapade skjutdörren. Styrarmen 

fästs och glider i en styrskena som ska monteras på fronten av en melamin- eller 
trådhylla för stablilitet. 

• Viktigt: Innan tillverkning sker måste du som slutkund godkänna Elfas designförslag. 

• Härdat glas (tempered glass) kan inte användas i det snedkapade fältet.

• Endast en dörr per sida kan snedkapas.

• Skjutdörren kan inte snedkapas till en spets. En 90 mm rak yta krävs.
• Snedkap kan inte kombineras med Vägghängda, Frihängande eller Mjukstängning. 

För exakta prisuppgifter kontakta din lokala återförsäljare. 

Skjutdörrslösning med en skena (vinklad) som monteras i taket, 
en på golvet.

REKOMMENDATIONER FÖR TAK AV ENKELGIPS

• Tvådörrarslösning: träffa minst en takregel inom 
60 cm från mitten av takskenan.

• Tredörrarslösning eller större: träffa minst två 
takreglar.

• Enkelgipstak där inga reglar hittas: Maximal 
öppningshöjd: 2700 mm och maximal dörrbredd: 
1100 mm.

PLANERINGSREGLER

För att bäst planera skjutdörrar och inredning 
rekommenderar vi att du ritar din lösning på  
elfa.com, besöker en återförsäljare, eller  
bokar tid med Elfa Planning Service Online.
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DUOPLAIN* TRIO  
CENTER

TRIO  
EXPAND

TRIODUO 
LOW

DUO  
HIGH

TRIO 
HIGH

QUATTRO QUATTRO 
CENTER

PENTA

100%

50%
66,7%

66,7%

33,3%

33,3% 33,3%
50%

50%

50%

25% 25% 25%

25%

25% 25%

20% 20%

20% 20%

20%

20% 20%

20%
40%

25%25%

16,7%
33,4%

33,3% 33,3%
50%

*D  = Dubbelsidiga fyllningar. 
Lämpliga för rumsavdelande 
lösningar.

*M = Matt glas.

*T  = Härdat (tempered) glas, inga 
vassa kanter om glaset skulle 
gå sönder.

Av trycktekniska skäl kan variationer i färger förekomma. Färgprover finns hos din Elfa-återförsäljare.

MATERIAL OCH FÄRGER

Grey
30003

Clear
30001

Bronze
30002

SPEGEL (G1)

Natural clay
40102 *D

Nordic limestone
40104 *D

Satin white
40122 *D

Stoneware grey
40100 *D

MELAMIN EXKLUSIV (M1)

Innocent birch
40021 *D

Sensible oak
40004 *D

Weathered grey oak 
40029 *D

Tasteful teak
40023 *D

Rime frost oak
40006 *D

Grey avola
40066 *D

White avola
40068 *D

TRÄMELAMIN (W1)

Soft white
40008 *D

White
40002 *D

MELAMIN (M0)

Att designa dina egna skjutdörrar är enkelt 

• Välj dörrmodell och färg på ramen::  
Estetic, Artic, Forma, Vista eller Original

• Välj design (fördefinierad eller Adapt)
• Välj fyllning

FÖRDEFINIERADE DESIGNER
Kombinera upp till 
10 olika fyllningar i 
samma dörr.

ADAPT

Charcoal oak
40062 *D

Du kan kombinera flera olika designer i samma lösning.

Kombinera upp till 2 olika 
fyllningar i samma dörr.

ADAPT

FYLLNINGAR FÖR SKJUTDÖRRAR MED RAM

*Olika fyllningsgrupper har olika max. höjder i design Plain. Mer information finns under respektive dörrmodell. 
*I design Plain har alla glas- och spegelfyllningar (G1-G3) max höjd 2669 mm (för Vista) och 2674 mm (för Estetic, Artic, Forma). 

Soft white (40008) 
kan målas eller 
tapetseras. Båda 
sidorna måste 
behandlas. 
Kontakta din lokala 
färghandlare för 
rekommendationer.

Kontakta din 
återförsäljare för 
mer information 
och för hjälp att 
rita upp en lösning.

Planera dina skjutdörrar på 
elfa.com

Ta med din lösningsskiss 
och måtten på ditt utrymme 

till din återförsäljare.

Smooth graphite
40070 *D

Glossy white
40056

nyhet



Green mist
70024

Pine green
70026

Clay brown
70028

Sandstone
70022

 ESTE TIC  ARTIC   FORMA  

 ESTE TIC  ARTIC   FORMA  VISTA 

I design Plain har alla glas- och spegelfyllningar (G1-G3) max höjd 2669 mm (för Vista) och 
2674 mm (för Estetic, Artic, Forma).  

Alla speglar och färgade glas har en säkerhetsfolie på baksidan av glaset. Denna säkerhets-
folie ska sitta kvar eftersom den finns där för din säkerhet.

Vid eventuell skada som medför att glaset går sönder gör säkerhetsfolien att krosset sitter 
kvar i folien och minimerar risken för personskada. Vid applicering av säkerhetsfolien kan 
luftbubblor bildas, detta påverkar inte säkerheten och det är inte heller något som påverkar 
utseendet på glasets framsida.

Speglar och färgade glas kan inte väljas till rumsavdelande skjutdörrar.

Härdat (tempered) glas (50020, 50040, 50041 och 50042) behöver ingen säkerhetsfolie och 
kan användas till rumsavdelande skjutdörrar.

Melamin har en väldigt tålig yta som består över åren.

Träfaner är ett levande material. Det betyder att varje 
fanerad yta är unik och har ett eget uttryck. 
 
Som standard levereras dörrar med träfyllning (melamin 
och faner) med stående ådring. Du kan på förfrågan få 
dem levererade med liggande ådring. På extra breda dör-
rar levereras fyllningen alltid med liggande ådring.

Liggande fyllning 
Maxhöjd per fält: 1220 mm

Misty grey
50068 *M

Soothing sage
50064 *M

Cosy cashmere
50070 *M

Arctic night
50062 *M

Snow cloud
50050 *M

Iced ebony
50058 *M

Frosting white
50056 *M

Frosted  
tempered glass

50020 *D *T

Clear  
tempered glass

50040 *D *T

Grey  
tempered glass

50042 *D *T

Bronze 
tempered glass

50041 *D *T

GLAS EXKLUSIV (G3)

Truly oak  
veneer 80012 *D

Genuine walnut 
veneer 80008 *D

Humble ash  
veneer 80002 *D

TRÄFANER (W2)

Cottage style panel
70015

SELECT (S1)SELECT (S1)

NCS MDF
70010

NCS - Natural Colour System®© 
property of and used on licence from 
NCS Colour AB, Stockholm 2010.

SELECT EXKLUSIV (S2)
NCS innebär att du kan få en fyllning i 
valfri färg från NCS-skalan. Materialet är 
MDF, målad på en sida.

Crispy white
50022

Lovely liquorice
50006

Shiny grey
50004

Fresh sage
50009

GLAS (G2)

Tarragon
40110 *D

DEKOR SPECIAL (M2) NORDIC SENSE (M2)



TIPS FÖR DITT  
SKJUTDÖRRSPROJEKT

Vi erbjuder marknades största utbud av skjutdörrar, med unika tillval som Frihängande 
dörrar (utan golvskena) och Linear, med sina taktila mönster. Oavsett vilka val du gör, 
får du skjutdörrar av högsta kvalitet, med t ex justerbara hjul på alla modeller. Alla 
skjutdörrar tillverkas manuellt av våra experter, med mer än 30 års erfarenhet.

DESIGNA DIN UNIKA LÖSNING
Skjutdörrarna vi tillverkar åt dig är unika för just ditt hem, din stil och måtten på ditt 
utrymme. Kanske har du en inredningsstil som du vill ska prägla även dina skjutdörrar 
och din förvaring? Eller vill du att skjutdörrarna ska smälta in och vara så diskreta som 
möjligt. Oavsett vilket hittar du alternativ och lösningar hos oss.

ORDER OCH LEVERANS
Våra återförsäljare hjälper dig att lägga en beställning och vi tillverkar sedan 
skjutdörrarna enligt de mått du uppgivit. Leveranstiden för skjutdörrar med ram är 
undefär 2-4 veckor. För dörrar utan ram eller med fyllning av härdat (tempered) glas 
är den något längre. Vi rekommenderar att du väljer hemleverans, för att minimera 
antalet transporter och därmed risken för transportskador. 

MONTERING OCH ANVÄNDNING
Eftersom skjutdörrarna och skensetet tillverkas enligt utrymmets exakta mått 
är monteringen enkel. Detaljerade monteringsvideos finns på elfa.com. För att 
underlätta ännu mer, har vi förmonterat så mycket som möjligt. Du kan även välja 
förtejpad golvskena och våra Premiumdörrar inkluderar alltid Mjukstängning. Att du 
väljer skjutdörrar med hög kvalitet kommer glädja dig varje gång du öppnar dem! 
Med Elfa får du också 10 års garanti, som täcker alla materialdefekter på rörliga delar, 
såsom hjul och mjukstängning, under normal användning i hemmamiljö. 

MÄT OCH PLANERA
När du planerar och räknar ut pris kommer du behöva måtten på ditt utrymme. Mät 
enligt skissen på sida 84 och gör gärna en skiss. En digital tumstock är snabbast och 
ger enkelt precisa mått. Har du ingen digital tumstock är ett tips att använda två 
tumstockar, från varje sida och läsa av i mitten. 

Vi rekommenderar också jämnt antal dörrar, det ger dig flest möjligheter när du 
planerar inredningen. På elfa.com finns ett ritverktyg, där du själv kan planera din 
lösning. Vill du ha hjälp att planera och rita upp, kan du boka ett online-möte med Elfa 
Planning Service Online, eller kontakta en av våra återförsäljare som erbjuder rithjälp. 
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MONTERINGSMÖJLIGHETER 

Golv- och takskena

Frihängande

Vägghängda

Snedkapade

TILLVAL 

Mjukstängning 

LED-belysning

Trespårskena

RAMFÄRGER

MÅTT 

Dörrbredd (mm)

Dörrhöjd (mm)

Dörrbredd – Frihängande (mm)

Dörrhöjd – Frihängande (mm)

 623/938 400-1207 400-1223  600-1600 600-1600 400-1295 600-1000

 2350 400-2500 400-2700     400-3300* 2000-3300 2000-2700 1800-2700**

     700-1600 700-1600

     1800-2700 2000-2700

* Ramfärg: Innocent birch, Weathered grey oak max. höjd: 2700 mm
** Design Reflect 2250-2700 mm

SKENSET

Takskena/front  

Golvskena

 √  Inkluderat i baspriset

+€  Tillval, extra kostnad

 √  √ √ √ √ √     

   +€ +€ +€ +€

    +€ +€ +€  

DESIGN 

Plain

Duo – Penta

Adapt

STABILITET

 ++ ++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ +++++

ÖVERSIKT 
ALLA SKJUTDÖRRAR

RAMTYP

 Stålram Stålram Alu ram Alu ram Alu ram Alu ram Alu ram Träram Utan ram 

 √  √ √ √ √ √     

  +€ +€ +€ +€ +€

  +€ +€ +€ +€ +€ 

 √ +€ +€ +€ +€ +€

   +€ +€ +€ +€

   +€ +€ +€ +€

    +€ +€ +€

    +€ +€ +€

    +€ +€ +€

    +€ +€ +€

FYLLNINGAR

Melamin (M0)

Melamin exklusiv (M1)

Trämelamin (W1)

Spegel (G1)

Dekor special (M2)

Glas (G2)

Träfaner (W2)

Glas exklusiv (G3)

Select (S1)

Select exklusiv (S2)

  √ √ √ √ √ √ √ √ √

    +€ +€ +€ +€

    +€ +€ +€ +€ +€ +€

    +€ +€ +€

  √ √ √ √ √ √  

 √ √ √ √ √ √

    √ √ √ 

    +€ +€ +€  √              

      +€

      +€

      +€

Vit

Silver

Brons

Sanded black

Sanded grey

Innocent birch

Weathered grey oak

Silver aluminium med front i ramens färg

Samma som ramens färg Silver

Weathered grey oak: 
Silver 

Innocent birch: Vit

Övriga: Samma 
som ramfärgen

Vit  
aluminium

Silver  
aluminium  
med front i vit  
aluminium

Vit/grå 
aluminium

Vit/svart 
aluminium

Silver  
aluminium  
med front i 
vitt/grått

Silver  
aluminium  
med front i 
vitt/svart

Samma som 
ramens färg

Silver




