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FORMA
Forma är en smal profil med rundad 
form. Full flexibilitet och många 
valmöjligheter

RAM

Vit
Silver
Brons
Sanded black
 (matt struktur)

MONTERINGSMÖJLIGHETER

Färg på golvskenan 
Samma färg som ramen

Färg på takskena/front
Takskena i silveraluminium med front 
i samma färg som ramen

MÅTT
Bredd/dörr: 600-1600 mm  
Frihängande lösning: 700-1600 mm 

Höjd: 400-3300 mm (2700-3300 mm 
räknas som extra höga dörrar). 
Frihängande lösning: 1800-2700  mm

FYLLNINGAR
Välj mellan alla fyllningsgrupper

DESIGN

Trio
Trio center
Trio expand
Trio high

Quattro 
Quattro center
Penta

Adapt

Plain1 
Duo
Duo low
Duo high

1 Design Plain har ett fält, maxhöjd 2700 mm och enstaka 
begränsningar vid val av fyllning om dörren är över 2564 mm hög:
Spegel, Glas och Glas exklusiv (G1-G3) maxhöjd: 2674 mm. 
Träfanér (W2) maxhöjd: 2624 mm.  
Select og Select exklusiv (S1, S2) maxhöjd: 2564 mm. 
Dekor special (M2) Glossy white (40056), Blueberry milk (40114) och  
Autumn chestnut (40118) maxhöjd:  2564 mm. 

Rambredd/överlapp: 
32 mm 

Avdelarhöjd: 
31,5 mm

Tvärprofil uppe/nere: 
53 mm

• Tak- och golvskena

• Frihängande

• Vägghängt

• Snedkapat

TILLVAL
LED-belysning 
3-spårsskena
Förtejpad golvskena 

EXTRA HÖGA DÖRRAR 
Dörrar mellan 2700-3300 mm höga 
är extra höga. Välj mellan alla fyllings-
grupper och designer utom Plain. 

EXTRA BREDA DÖRRAR
Dörrar mellan 1237-1600 mm breda är 
extra breda.

Max höjd för design med extra breda 
dörrar
Plain - maxhöjd 1200 mm
Duo, Trio Expand - maxhöjd 2500 mm
Adapt - maxhöjd/fält - 1200 mm

OBS! Melamin- och fanérfyllningar 
levereras med liggande ådring vid 
beställning av extra breda dörrar.

SKENSET  
djup (mm)

Takskena  
1 frontlist

Takskena  
2 frontlister**

Golv-  
skena

Takskenans
höjd

1-spår 54,5 60,0 42,0 50

2-spår * 97,0 102,5 84,5 50

3-spår 139,5 145,0 127,0 50

Topphängt 112,0 114,0 ------- 91

* Inkluderat i skjutdörrspriset om du inte väljer ett annat skenset. 

** Rumsavdelande lösningar levereras med två fronter för takskenan, eftersom 
den är synlig från båda sidor.

SKENSET

• Kan beställas som 
rumsavdelande 
lösning

ALUMINIUMRAM

OBS! När du planerar en garderob, ta hänsyn till djupet på skensetet.  Alla lösningar levereras 
med 2-spårsskena som standard. Kan ändras till 1-spårslösning på förfrågan. 1-spårs skenset 
kan beställas upp till dubbel längd som dörrbredden utan kostnad. 3-spårsskena är tillval.

För enklast montering rekommenderar vi tillvalet förtejpad golvskena - med dubbelsidig tejp 
under golvskenan. 

ADAPT

Designa 
din egen 
dörr

Mjukstängning  
på köpet
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