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Din stil är vår stil.
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Mönstrad glasfyllning 51012:
Krysantemum vit
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Hej!

Vi är nyfikna på vem du är. 
Hur du vill ha det hemma, vilka färger och 
material du gillar och förstås vad du behöver 
förvara?

I den här broschyren har vi samlat 
skjutdörrar och inredningslösningar för olika 
rum och i olika stilar. Det är smakprov på några 
av de oändliga möjligheterna du får med Lumi. 

Hur din förvaringslösning kommer att se ut 
vet bara du.

Låt oss inspireras 
av dig!
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Melamininredning i valnöt, lådfronter i kristallvitt och orange glas. Vita ståldetaljer.
Vägghängda skjutdörrar Nostalgi med vit profil och fyllning av transparant orange perspex.
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"Jag växte upp i ett färgglatt hem. 
Nu är det dags igen."
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Ta gärna en närmare titt

Melamininredning i svart ask. Skoställ i svart stål.

"En jag kan lita på."
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Vi tycker att man ska kunna ställa höga krav på sin 

förvaring idag. Den ska både passa hemmets stil och 

hålla för dagliga påfrestningar. I fabriken i Mullsjö i 

Västergötland har vi tillverkat förvaringsprodukter 

sedan decennier. Här samlas många år av kunskap och 

erfarenhet. Det är därför vi alltid kan leverera 

produkter av hög kvalitet och utlova 10-års garanti på 

alla rörliga delar. Vi är speciellt stolta över vår senaste 

skapelse – den nya inredningen. Det smarta skostället 

kan förvara högklackade skor såväl som platta, och ger 

plats för upp till 12 par. Genom noggrannhet av 

materialval och detaljer skapar vi produkter som 

verkligen tål att titta närmare på. 

10
 års garanti

10 års garanti
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Melamininredning i ek med vita ståldetaljer.
Skjutdörrar Trendline i ekfolierad profil och fyllning i kalkad ekfolie.

"Lika rofyllt 
som dagarna vid havet."
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Du är din egen designer. I vårt sortiment kan du kombinera 

färger och material på skjutdörrar och inredning och skapa 

en lösning som passar hemma hos dig. Som passar din stil. 

Kanske är New England-stilen något för dig? Varma träslag 

och marina färger som tar in känslan av kust och hav. Kanske 

vill du ha något helt annat. Vi har åtta olika dörrmodeller,  

75 olika dörrfyllningar, sex olika inredningsfärger och fem 

olika glasfärger till lådor. 

Vi är med andra ord ganska säkra på att du kommer hitta 

något som passar dig.

Berätta hur du 
vill ha det

Dörrmodeller

Inredning

Glasfront 
till lådor

Dörrfyllningar

50008
Rött glas

50026
Lavendel glas

50022
Kristallvitt glas

60012
Ekfaner

Vit folie

Karisma
vit

Nostalgi
vit

Kristallvitt glas

Utveckla stilen
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Melamininredning i vit avola lådfronter i kristallvitt, ljusbrunt och svart glas.
Skjutdörrar Karisma med vit profil och fyllningar av grå/brun/vit avola samt klart glas.
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"Jag har inget att dölja."
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Vi tänker inifrån 
och ut
Med en komplett förvaringslösning lämnas inget åt 

slumpen. Vi hjälper dig att få en genomtänkt inredning 

planerad efter dina behov, skräddarsydd efter ditt 

utrymme och designad i din stil. 

Till denna väljer du skjutdörrar som matchar resten av 

rummet och som glider tyst och mjukt utan att ta något 

svängrum. Funktionellt och snyggt på både utsidan och 

insidan.
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Inredning i ekfaner med ståldetaljer i platinum.
Skjutdörrar Woodline Classic med ekprofil och ekfyllning.

"Jag vill att allt har 
samma värme."
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Inredning i vit melamin med ståldetaljer i vitt. 
Skjutdörrar Woodline Royal med vit profil och vit MDF-fyllning.

"Det var ett 
omöjligt utrymme."
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Vi har ingen standard
Ingen förvaringslösning som vi tillverkar är den andra lik. 

Alla har olika höjder, olika bredder, olika färger och olika 

fyllningskombinationer. Precis så olika som personerna som 

beställt dem. 

Kanske har du ovanligt högt i tak? Eller lågt? Kanske har du 

ett konstigt utrymme som du bara inte haft någon 

användning för? Kanske har du ett genomgående material i 

ditt hem som du vill ska genomsyra även din förvaring? 

En favoritfärg? Vi tar oss an alla utmaningar och ger oss inte 

förrän du har fått det som du vill ha det. 

Inredning

Dörrfyllningar

51010
Mönstrat glas 
Krysantemum

50032
Cerise glas

NCS S 
3040-R90B

Svart ask

Meshbackar 
och skoställ

Platinum

NCS S 
0520-R40B

Som du vill ha det
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Melamininredning i svart ask med lådfronter  
i ljusbrunt glas och ståldetaljer i svart.
Rumsavdelande skjutdörrar Karisma med svart 
profil och fyllning i grå avola samt bronstonat glas.
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"Känslan av en exklusiv butik 
fast hemma hos oss."
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Ovanliga utrymmen kräver 
ovanliga lösningar

"Jag nöjer mig inte 
förrän det sitter som en smäck."
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Det är inte alltid det passar med raka fyrkantiga 

skjutdörrar. Har du till exempel ett snedtak krävs en 

annan lösning. För att maximera användandet av ditt 

utrymme tillverkar vi snedkapade dörrar efter de 

mått du behöver. Ska dörrarna fungera som rums-

avdelare har vi modeller som passar för det också.

Skjutdörrar Karisma med silverprofil 
och fyllning av brun avola.
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Melamininredning i vit avola 
med lådfronter i ljusbrunt och svart glas.

"Mina saker berättar 
vem jag är."
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Glasfronter till lådor

Något att visa upp
Vi har helt ny inredning för dig att utforska. Från att bara  

förvara tar vi nu steget till att också exponera dina  

tillhörigheter. 

De nya funktionerna gör din förvaring ännu mer anpassad 

efter din personlighet. Bland dina valmöjligheter finns nu  

melaminfärger som vit avola och svart ask. Lådfronter i  

5 olika glasfärger. Detaljer i form av skoutdrag, meshbackar 

och byxutdrag i tre olika färger. 

Som extra krydda har vi tagit fram nya, smarta funktioner 

som klädstång med belysning, hyllsektioner med fack och  

utdragbara hyllor.

Svart glas Grönt glas

Orange glas Ljustbrunt glas

Mixa och matcha

Kristallvitt glas
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Anna’s style: Interior in walnut veneer with doors...

"Jag är en romantiker, 
 rakt igenom."

Melamininredning i vit avola med ståldetaljer i vitt.
Skjutdörrar Nostalgi med silverprofil och fyllning i vit avola och cerise glas.
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Anna’s style: Interior in walnut veneer with doors...
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"Ett rum man aldrig glömmer."

Den eller den. Eller alltihop?
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Funderar du på skjutdörrar med grönt glas? Eller röd 

perspex? Kanske matcha dörrens färg med  

NCS-färgen på väggen? Hmm… eller en faner?  

Eller varför inte två? Du kan få alltihop, till och med 

i samma dörr. I några av våra modeller kan du välja 

upp till tio olika fyllningar i samma dörr. Du väljer 

hur stora fyllningsfälten ska vara och om du vill ha 

fyllningen horisontellt eller vertikalt. 

Det kallas valfrihet.

Den eller den. Eller alltihop?

Skjutdörrar Karisma med bronsprofil. Fyllningar i bronstonad spegel, 
valnötsfolie, vit högglansfolie, guldmetallic glas, svart högglansfolie, 

grön frostad perspex samt grönt glas.
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Inredning i vit melamin med ståldetaljer i vitt.
Skjutdörrar Woodline Modern med björkprofil 

och fyllning i björkfaner och frostat glas.

"Trä, öppna hyllor, 
välkomnande som mitt favoritkafé."
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För alla rum
Våra produkter rättar sig efter din kreativitet. De kan lätt 

förvandlas till det du vill ha dem till. Inredningen passar 

precis lika bra till kläder som till kryddor. 

Med smarta förvaringslösningar får du mer plats för dina 

vardagliga sysslor. Du kommer bli förvånad hur mycket 

plats du vinner när du får undan barnrummets alla leksaker, 

tvättstugans alla tvätthögar och vardagsrummets alla 

småpryttlar. Alla rum blir lite skönare med bra förvaring.

Inredning i vit melamin med ståldetaljer i vitt.
Skjutdörrar Woodline Modern med björkprofil 

och fyllning i björkfaner och frostat glas.
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Melamininredning i svart ask med ståldetaljer i platinum.
Skjutdörrar Nostalgi med silverprofil och fyllning i 
silvermetallic glas, svart glas och liggande folie i svart ask.
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Vi har skjutdörrar med tre olika typer av profiler; 
trä, stål och aluminium. Med profil menar vi 
ramen runt dörren.

I följande avsnitt presenterar vi våra olika 
skjutdörrsmodeller lite närmare och förklarar 
vad som är speciellt med var och en.

 Vi går också djupare in på inredningen och 
förklarar vad vi erbjuder och vilka färger/
material som finns. För att du enklare ska kunna 
bestämma dig för vilken känsla du vill ha.

Vilken förvaringstyp 
är du?
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Woodline Royal heter våra fanerade dörrprofiler och passar dig som 

är ute efter en dörr med en exklusiv och stilren känsla. Profilens 

bredd är 70 mm. Denna modell har en hel och slät yta utan avdelare 

och som namnet antyder ger den ett värdigt intryck i ditt hem.

Woodline 
Royal

Vårt sortiment av skjutdörrar med träprofil heter 

Woodline. Här finns tre modeller som för tankarna 

till klassiskt skandinavisk form med ett genuint 

hantverkskunnande i botten. Skjutdörrarna är 

konstruerade för att klara många års användning 

och skiftande trender. Profilen runt dörren finns i 

vit, björk, ek och valfri NCS-färg.

Levande och elegant känsla 
med träprofil

Woodline Royal med fyllning i vitt

Woodline Royal med profil i ek och fyllning i liggande ekfaner.
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Woodline Royal med fyllning i vitt

Woodline 
Modern

Woodline Modern har fanerade dörrprofiler som kombineras med tre 

vågräta avdelare för ett modernt och symmetriskt formspråk. 

Profilens bredd är 70 mm. De två övre, de mellersta eller alla fyra 

fälten kan väljas i annan färg och material än dörrprofilen.

Woodline Modern med ekprofil och fyllning i ekfaner och svart glas.
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Woodline 
Classic

Woodline Classic är den av Woodline-modellerna som är i massivt 

trä och smälter utmärkt in i ett hem med kvalitet och stilkänsla. 

Dörrens design är inspirerad av gamla klassiska innerdörrar med 

utfrästa detaljer som ger dörren dess speciella karaktär. I denna 

modell kan du kombinera två olika material. 

Woodline Classic med ekprofil och ekfyllning.
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Vår stålprofil är nätt utformad och finns i färgerna vit, arktiskt silver, 

brons och eklaminat. Profilens bredd är 25 mm. Du kan matcha  

profilen i eklaminat med fyllning i ekfolie för att få en enhetlig dörr. 

Trendline

I vårt sortiment har vi en dörr med stålprofil. 

Det är en dörr för dig som vill ha en stilren dörr med 

hel fyllning. Stålprofilen är enklare i sin konstruktion 

och har färre valmöjligheter till fyllningar och 

tillbehör än våra övriga dörrmodeller. 

Enkelt och prisvärt 
med stålprofil

Trendline med vit profil och fyllning i vit askfolie och klar spegel.
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Galax Galax är en bred och stabil dörrprofil som finns i färgerna vit, svart, 

brons och matt silver. Profilen är greppvänlig och 58 mm bred. Här 

kan du välja att kombinera 2 olika fyllningar. Tillbehör som integrerad 

ledbelysning och mjukstängning erbjuds också. Modellen finns som 

hel (Galax), tvådelad (Galax G1) eller tredelad dörr (Galax G2).

Vi har ett brett sortiment av dörrar med aluminium-

profil. De är för dig som letar efter en bra och rejäl dörr. 

I de här modellerna är avdelarnas placering i dörrarna 

redan bestämda för respektive dörrmodell och kan 

därför inte flyttas som i modellerna på s. 40-42.

Stabilt och tryggt 
med aluminiumprofil

Galax med silverprofil och fyllning i valnötsfaner.
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Galax G1 i svart profil och fyllning i svart och gråtonat 

Galax G1

Galax GI med silverprofil och fyllning i vit folie.
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Gakax G2 i silverprofil och fyllning i vit folie

Galax G2

Galax G2 med silverprofil och fyllning i grått och rött glas.
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Excellent är en smal greppvänlig profil som finns i färgerna vit, 

brons, matt silver och matt mässing. Profilens bredd är 30 mm. 

Excellent finns som hel eller avdelad dörr och kan snedkapas till 

spets. Som tillbehör finns utvändig belysning. 

Excellent

Excellent med silverprofil och NCS-lackerade fyllningar.Gakax G2 i silverprofil och fyllning i vit folie

Galax G2
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Gör din unika skjutdörr 
med aluminiumprofil
Skapa en dörr precis som du vill! Med detta sortiment av skjutdörrar med 

aluminiumprofil har du nästan obegränsade möjligheter att välja bland 

fyllningar och material och skapa skjutdörrar som passar just din stil. 

Profiler finns i färgerna svart, vit, brons och matt silver och till dessa kan 

du sen välja matchande färg eller material bland alla våra fyllningar. Du 

kan fritt kombinera upp till 10 fyllningar i samma dörr samt dela av och 

placera fälten som du själv önskar. 

De här dörrarna ger dig oändliga möjligheter när det gäller extra höjder 

och bredder och passar även bra för speciallösningar som rumsavdelare, 

vägghängda och snedkapade dörrar. Du har ett stort utbud av tillbehör 

att välja bland; som integrerad LED-belysning, trespårskena och 

mjukstängning.
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Nostalgi Nostalgi är en smal profil med eleganta och mjuka former som ger en 

smal siluett. Profilens bredd är 30 mm. Det här är en dörr för dig som 

vill att fyllningarna ska vara i centrum. Du får full flexibilitet och kan 

välja bland alla fyllningar och tillbehör. 

Nostalgi med silverprofil och fyllning i vit avola samt cerise glas.
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Karisma Karisma är en mellanbred dörrprofil som med dess raka linjer och 

självklara enkelhet passar dig som föredrar en tidslös design. Profilens 

bredd är 40 mm. Här har du full flexibilitet och kan välja bland alla 

fyllningar och tillbehör. 

Karisma med bronsprofil och fyllning i valnötsfolie,  
vit högglansfolie, vit askfolie samt grönt och kristallvitt glas.
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Möbelinredning
Vår helt nya möbelinredning är framtagen för att vara 

lika snygg som den är smart. Du kan välja bland sex 

olika färger och material på stommarna och du kan 

välja mellan fem olika färger till dina glasfronter på 

lådorna.

Du kan även välja om du vill ha vit, svart eller 

platinumfärg på dina ståldetaljer som skoställ, 

meshbackar etc. Vad matchar din stil? 

Funktioner som mjukstängande lådor, hyllsektion med 

fack och klädstång med belysning kan du också välja 

till för att passa dina förvaringsbehov. 

Vi skräddarsyr inredningen på både höjden och 

bredden för att den ska passa perfekt till ditt utrymme. 

Matcha din genomtänkta inredning med passande 

skjutdörrar och du har en komplett förvaringslösning 

du verkligen kommer att vara nöjd med.

Melamininredning i valnöt, 
lådfronter i kristallvitt och 

orange glas. Vita ståldetaljer.
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Vit 

Melamin
Vår melamininredning finns i vitt och fyra olika träytor. Från dramatisk svart ask 

till ljus och romantisk vit avola. Samma melaminfärger finns till skjutdörrarna för 

att du ska kunna skapa en genomgående stil. Djupet på inredningen är 450 mm. 

Höjden och bredden kan anpassas efter måtten på ditt utrymme. 

Svart 
ask

Vit 
avola

Ek

Ek
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Tråd
Trådinredet finns i två djup, 300 mm och 440 mm. Det har 

ställbara fötter som gör att det står stadigt även om golvet 

skulle vara lite ojämnt. Trådinredet har två olika typer av 

hyllor varav den ena är helt i tråd och den andra är i folie.

Ek Valnöt

Faner
Inredets ytskikt är faner som tillverkas av äkta ekträ. 

Inredningen har ett djup på 450 mm. Höjden och bredden 

kan anpassas efter måtten på ditt utrymme.

Ek Platinum
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Inredning i svart ask med lådfront i ljusbrunt glas. 
Klädstång med LED-belysning.
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Med rätt tillbehör så blir din förvaring optimal. 
Därför vill vi ägna vårt avslutande avsnitt åt att 
gå igenom detaljerna och till exempel förklara 
vad som menas med nedbyggd golvskena och 
fördelarna med vårt utdragbara skoställ. 

Här hittar du också vårt utbud av fyllningar, 
färger och material för både dörrar och 
inredning. Nu är det bara att sätta igång 
med planeringen.

Vilken detaljnivå
är du på?
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Variera lådor med glas- och träfronter

Hyllsektion med fack

Hylla med utdragbar klädstång

Utdragbar hylla med front

Utdragbara meshbackar

Utdragbart skoställ

Byxutdrag

Mjukstängningsfunktion
LED-belysning

Golvskena

Melamininredning i valnöt med lådfronter i kristallvitt och grönt glas samt ståldetaljer i vitt. 
Skjutdörrar Karisma med bronsprofil och fyllning i valnötsfolie, vit högglansfolie, vit askfolie 
samt grönt och kristallvitt glas.

Klädstång
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"Skräddarsytt i minsta detalj."

Utdragbart skoställ

Matcha skjutdörrarnas fyllningar med inredningens färger

Upp till 10 fyllningsfält

Möjlighet till snedkapning

Dörrprofiler för olika tycke och smak
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Väggmonterad lösning

Är lämplig som dörr 
eller rumsavdelare där en 
vanlig dörr skulle krävt 
mer utrymme. Eller där 
det är ovanligt högt i tak. 
Kan väljas till: Nostalgi och 
Karisma.

LED-belysning

Belysning som ger ett mjukt 
och vackert ljus. 
Energieffektiv med lång 
hållbarhet, inga lampor 
behöver bytas ut. 
Integrerad belysning kan 
väljas till: Nostalgi, Karisma 
och Galax. Utvändig ljusramp 
kan väljas till: Woodline 
Royal/Modern/Classic och 
Excellent.

Nedbyggd golvskena

Nedbyggd enspårsskena är 
ett tillval som ger en snygg 
och integrerad 
helhetslösning. Endast vid 
nyläggning av golv.
Kan väljas till: Nostalgi och 
Karisma.

Snedkapad lösning

Vi erbjuder snedkapade 
skjutdörrar för att du ska 
kunna utnyttja alla 
utrymmen, även där det 
är snedtak. Kan väljas till: 
Nostalgi, Karisma och 
Excellent.

Mjukstängning

Dold funktion som sitter 
monterad i takskenan och ser 
till att skjutdörrarna stängs 
tyst, mjukt och säkert. Kan 
väljas till: Nostalgi, Karisma 

och Galax/G1/G2.

Trespårig golvskena

Ett bra och funktionellt 
tillval när du har tre dörrar 
och vill ha maximal 
öppningsbredd. 
Kan väljas till: Woodline 
Royal/Modern/Classic, Nos-
talgi, Karisma, Galax/G1/G2 

och Excellent.

Skjutdörrar

Små fiffigheter 
som gör helheten
Du kanske bara har tänkt igenom dina förvarings-

behov men inte vilka funktioner som skulle kunna 

underlätta din vardag. Kanske vill du komma åt dina 

saker lättare, kanske få en bättre belysning, fler sätt 

att sortera på, presentera på? Vi är stolta över våra 

många innovationer som gör varje dag lite mer 

bekväm. För att du skall få tid över till annat.
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Klädstång med  
LED-belysning

Klädstång med ett 
mjukt ljus som stängs av 
automatiskt. Enkel att 
montera. Batteridriven.

Lådfronter i glas

Med lådfronterna i 
glas sätter du din egen 
prägel över 
förvaringslösningen i 
ett kick.

Utdragbar hylla 
med ram

Ger bra överskådlighet 
över det du förvarar och 
ser till att det ligger på 
plats.

Meshbackar

Backar som glider lätt 
och finns i flera olika 
storlekar beroende på 
vad du ska förvara.

Utdragbart skoställ

Skoställ som passar för 
både skor med hög och 
låg klack. Plats för upp 
till 12 par skor.

Hylla med  
utdragbar klädstång

Ger dig perfekta 
möjligheter att förvara 
hängande plagg när 
djupmåttet är begränsat.

Utdragbar hylla 
med front

Passar för kläder du 
vill ge lite extra 
exponering.

Hyllsektion  
med fack

Avdelare som delar 
upp bredare hyllor i 
mindre fack för bättre 
ordning.

Accessoarlåda

Ger smart förvaring till 
smycken och småsaker.

Byxutdrag

Hjälper dig att få bra 
översikt över dina byxor. 
Halkfri yta som håller 
byxorna på plats.

Inredning



52 

Färger och material

Dubbelsidig 
standardfolie

Vitt i all ära men ibland kan det vara härligt med lite 

färg eller ett material som förhöjer stämningen i 

rummet. Här ser du alla färger och material som du 

kan välja till dina skjutdörrar och din inredning. 

Dörrfyllningar
Högglansig 

folie

Kom ihåg att det kan vara svårt att återge hur en färg 

eller träslag ser ut i en tryckt broschyr. Titta gärna 

på våra riktiga prover hos en återförsäljare innan du 

bestämmer dig.

Vit
40056

Svart
40058

Vit 
40001 *D

Mörk ek
40022 *D

Björk
40019 *D

Körsbär
40024 *D

Valnöt
40026 *D

Vit ask
40005 *D

Ek
40003 *D

Kalkad ek
40007 *D

Bok
40018 *D

Grå ek
40032 *D

Ljus zebrano
40046 *D

Mörk zebrano
40048 *D

Svart ask
40062 *D

Wenge
40044 *D

Creme
40028 D*

Avola grå
40066 *D

Avola brun
40064 *D

Avola vit
40068 D*

Prisgrupp 0 Prisgrupp 7
Vit slät

40010 *D

Bambu
40036 

Dubbelsidig 
exklusiv folie

Prisgrupp 1

Alla folier är dubbelsidiga, utom högglansig folie. Vit folie kan målas eller tapetseras. 

Innan målning bör ytan behandlas med häftgrund. Vid tapetsering rekommenderas 

våtrumslim för våtrum. OBS! Båda sidor av panelen måste behandlas.

Enkelsidig
faner

Prisgrupp 4

Dubbelsidig
faner

Lackerad valnöt 
60008

Oljad körsbär
60014

Lackerad björk 
60004

Lackerad körsbär 
60018

Lackerad ek
60012

Lackerad ek, liggande 
60006, kvartskuren

Oljad ek, liggande 
60016, kvartskuren

Oljad ek 
60002

 Lackerad wenge 
60024

 Zebrano 
60032

Lackerad furu 
60010

 Ångad bambu 
60028 

  Lackerad björk 
80004 *D

 Lackerad ek
80012 *D

 Lackerad valnöt 
60008 *D

Trä är ett levande material.  

Det betyder att alla fanerade ytor är unika och ingen faner 

ser likadan ut. 

Prisgrupp 15

Massivt 
trä

Lackerad ek
60012

Lackerad björk
60004

Prisgrupp 40
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En dörr med stående fyllning måste ha två  
fyllningsfält för höjder över 2 500 mm.

En dörr med liggande fyllning måste ha två 
fyllningsfält för höjder över 1 200 mm och tre 
fyllningsfält för höjder över 2 500 mm.

Färgat glas

Härdat glas

Spegel

Lamellglas

Metallic glas

Mönstrat glas Special

Allmänt om fyllningar

Glas och spegelfyllningar har en säkerhetsfilm på baksidan för ökad säkerhet. 

Etsat glas är härdat, vilket innebär att glasbitarna inte får några vassa kanter om 

det går sönder. Mönstrat glas har en maximal bredd på 1 080 mm per dörr. 

Grönt
50028

Lavendel
50026

Gult
50034

Kristallvitt
50022

Ljusbrunt
50018

Blågrått
50024

Orange
50030

Pastellgrönt 
50012

Vitt
50002

Créme
50010

Cerise
50032

Rött 
50008

Blått
50014

Svart
50006

Grått
50004

Prisgrupp 5

Frostat
50020

Klart
50040

Gråtonat
50042

Bronstonat
50041

Prisgrupp 8

Vit. 
70045*D

Prisgrupp 12

Gråtonad
30003

Klar
30001

Bronstonad
30002

Prisgrupp 3

Silver
51006

Guld
51004

Prisgrupp 10

Krysantemum vit
51012

Krysantemum svart 
51010

Kaprifol vinröd
51008

Prisgrupp 10

Screentryck
50085

Screentryck innebär att du kan få en bild, 

illustration eller ett mönster tryckt på din 

skjutdörr. Bilden kommer att tryckas på klart glas. 

Screentryck har en maxbredd på 1 015 mm.

Prisgrupp 13

Du kan inte kombinera en liggande 
och stående fyllning i samma dörr. 

Dubbelsidiga fyllningar är märkta 
med *D.
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MDFPerspex

Skjutdörrar Nostalgi med bronsprofil. 
Fyllningar: NCS-kulörer, mönstrat glas 

Kaprifol, guld metallic glas.

Prisgrupp 9 Prisgrupp 5

Frostad blå
50092 *D

Frostad grön
50091 *D

Transparent gul
50098 *D

Frostad gul
50095 *D

Transparent grön
50100 *D

Transparent blå
50099 *D

Transparent orange
50097 *D

Frostad orange
50094 D*

Frostad vit
50090 *D

Vit MDF
70005

Classic
40016

Classic med spegel
i övre fältet

40017

Vit pärlspont
70015

NCS innebär att du kan få din MDF- eller 

pärlspontdörr målad i valfri färg från 

NCS-skalan.

NCS MDF
70010 (enkelsidig)

80010 *D (dubbelsidig)

NCS pärlspont
70020

NCS 

Prisgrupp 6
(enkelsidig) 

Prisgrupp 16
(dubbelsidig)

Prisgrupp 6
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KarismaNostalgi

TrendlineExcellentGalax

Dörrprofiler

Inredningsmaterial

Inredning

Lådfronter i glas

Ståldetaljer

Ek

Woodline Royal och
Woodline Modern

Woodline 
Classic

Björk Lackad vit 
MDF

Vit Matt silver Brons Svart Vit Matt silver Brons Svart

Vit Matt silver Svart Vit Matt silver Matt 
mässing

Brons Vit Arktiskt 
silver

Brons

Kristallvitt Ljusbrunt Orange Grönt Svart

Vitt Platinum Svart

Vit melamin Melamin 
i vit avola

Melamin i 
valnöt

Melamin 
i ek

Trådinrede 
i platinum

EkfanerMelamin i 
svart ask

Ek Björk Lackad vit 
MDF

Ek

MDF med 
valfri NCS-färg

MDF med 
valfri NCS-färg
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Profiler Fyllningar Fakta/tillvalWoodline Modern

En varierad dörrbuffé
Nu hoppas vi att den här broschyren gett dig en stund 

att tänka igenom, känna efter och bli inspirerad av 

Lumis alla möjligheter. Avslutningsvis vill vi bara ge 

dig en användbar sammanställning över våra 

dörrmodeller för att du enkelt ska kunna se vilka 

profilfärger, fyllningar och tillbehör som du kan lägga 

till varje modell. Varsågod, det är bara att plocka ihop 

efter dina behov och din smak.

Profiler Fyllningar Fakta/tillvalWoodline Classic

- Mjukstängning
- Trespårsskena
- Snedkapad skjutdörr
- Väggmonterad skjutdörr
- Nedbyggd enspårsskena
- Integrerad LED-belysning
- Antal fyllningsfält 1-10
- Max antal fyllningar/
  dörr 10
- Profilbredd 30 mm
- Extra höga dörrar max 
  3300 mm
- Extra breda dörrar max 
  1600 mm
 

Nostalgi Profiler Fyllningar Fakta/tillval

PG 0 Dubbelsidig 
        standardfolie
PG 1 Dubbelsidig folie
PG 3 Spegel
PG 4 Enkelsidig faner
PG 5 Färgat glas/MDF
PG 6 NCS enkelsidig/
        MDF med spegel
PG 7 Högglansig folie
PG 8 Härdat glas
PG 9 Perspex
PG 10 Metallic/Mönstrat glas
PG 12 Lamellglas
PG 13 Special
PG 15 Dubbelsidig faner
PG 16 NCS dubbelsidig

Vit 
Matt silver
Brons
Svart

PG 3 Spegel
PG 4 Enkelsidig faner
PG 5 Färgat glas/vit MDF
PG 6 NCS MDF-fyllningen
PG 8 Härdat glas
PG 10 Metallic/Mönstrat glas

- Utvändig LED-belysning
- Enkelskensats för 
  trespårslösning
- Antal fyllningsfält 1
- Max antal fyllningar/
  dörr 1
- Profilbredd 70 mm

Profiler Fyllningar Fakta/tillval

Ek
Björk
Vit MDF
Valfri NCS

Woodline Royal

PG 3 Spegel
PG 4 Enkelsidig faner
PG 5 Färgat glas/vit MDF
PG 6 NCS MDF-fyllningen
PG 8 Härdat glas
PG 10 Metallic/Mönstrat glas

- Utvändig LED-belysning
- Enkelskensats för 
  trespårslösning
- Antal fyllningsfält 4
- Max antal fyllningar/
  dörr 2
- Profilbredd 70 mm

Ek
Björk
Vit MDF
Valfri NCS

PG 3 Spegel
PG 40 Massivt trä ek/björk
PG 5 Färgat glas/vit MDF
PG 6 NCS MDF
PG 8 Härdat glas
PG10 Metallic/Mönstrat glas

- Utvändig LED-belysning
- Enkelskensats för 
  trespårslösning
- Antal fyllningsfält 1-2
- Max antal fyllningar/
  dörr 2
- Profilbredd 58 mm
 

Ek

Björk

Vit MDF

Valfri NCS

- Mjukstängning
- Trespårsskena
- Snedkapad skjutdörr
- Väggmonterad skjutdörr
- Nedbyggd enspårsskena
- Integrerad LED-belysning
- Antal fyllningsfält 1-10
- Max antal fyllningar/
  dörr 10
- Profilbredd 40 mm
- Extra höga dörrar max 
  3300 mm
- Extra breda dörrar max 
  1600 mm 

Karisma Profiler Fyllningar Fakta/tillval

PG 0 Dubbelsidig 
        standardfolie
PG 1 Dubbelsidig folie
PG 3 Spegel
PG 4 Enkelsidig faner
PG 5 Färgat glas/MDF
PG 6 NCS enkelsidig/
        MDF med spegel
PG 7 Högglansig folie
PG 8 Härdat glas
PG 9 Perspex
PG 10 Metallic/Mönstrat glas
PG 12 Lamellglas
PG 13 Special
PG 15 Dubbelsidig faner
PG 16 NCS dubbelsidig

Vit
Matt silver
Brons
Svart

Profiler Fyllningar Fakta/tillvalGalax

PG 0 Dubbelsidig 
        standardfolie
PG 1 Dubbelsidig folie
PG 3 Spegel
PG 4 Enkelsidig faner
PG 5 Färgat glas/MDF 
        (ej classic)
PG 6 NCS enkelsidig 
        (ej classic)
PG 7 Högglansig folie
PG 8 Härdat glas
PG 10 Metallic/Mönstrat glas

- Enkelskensats för 
  trespårslösning
- Integrerad LED-belysning
- Mjukstängning
- Antal fyllningsfält 1-3
- Max antal fyllningar/
  dörr 2
- Profilbredd 58 mm
 

 

Vit
Matt silver
Svart

Profiler Fyllningar Fakta/tillvalExcellent

PG 0 Dubbelsidig 
        standardfolie
PG 1 Dubbelsidig folie
PG 3 Spegel
PG 4 Enkelsidig faner
PG 5 Vit MDF/vit pärlspont/
        MDF Classic
PG 6 MDF/NCS
PG 7 Högglansig folie

- Enkelskensats för 
  trespårslösning
- Utvändig ljusramp
- Snedkapas till spets
- Antal fyllningsfält 1-2
- Max antal fyllningar/
  dörr 2
- Profilbredd 30 mm

Vit
Matt silver
Brons
Matt mässing

PG 0 Dubbelsidig 
        standardfolie
PG 1 Dubbelsidig folie
PG 3 Spegel

- Antal fyllningsfält 1
- Max antal fyllningar/
  dörr 1
- Profilbredd 25 mm
 

Profiler Fyllningar Fakta/tillval

Vit
Arktiskt silver
Brons
Eklaminat

Trendline
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Melamininredning i vit avola lådfronter i kristallvitt, ljusbrunt och svart glas.
Skjutdörrar Karisma med vit profil och fyllningar av brun/grå/vit avola samt klart glas.



58 

Mät höjden på tre ställen. 

Det finns en risk att golv eller 

tak lutar och måtten skiljer sig 

åt. Ska du beställa skjutdörrar 

tänk på att mäta bredden på 

två ställen och ca 70 cm ut från 

bakväggen så att breddmåttet 

motsvarar platsen där dörrarna 

ska vara. 

Vi hjälper dig!
Med Lumi kan du göra verklighet av dina 

förvaringsdrömmar. Vi gör det enkelt - inte krångligt. 

Det enda du behöver göra är att mäta ditt blivande 

förvaringsutrymme. Sedan hjälper vi dig att ta fram 

din färdiga lösning. Besök din återförsäljare så får du 

all support du behöver!

På www.lumi.se har vi alltid öppet!  
Där hittar du mer inspiration och information. 

1.
2.

3.
4.

Mät noga och ta med dig måtten till din 

återförsäljare.

Fundera på vilka färger och material du skulle 

vilja ha på skjutdörrar och inredning. Samt  

ungefär vad du ska förvara där. 

Besök din återförsäljare som kan hjälpa dig med 

att rita både inredning och skjutdörrslösning i 

vårt planeringsprogram. Återförsäljaren gör även 

beställningen. 

Efter 2-4 veckor har vi producerat en förvarings-

lösning efter de mått och färger som du har angett.
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Foliefyllning 40068:
Avola vit

På www.lumi.se har vi alltid öppet!  
Där hittar du mer inspiration och information. 
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Elfa Lumi AB
Elfagatan 5, 593 87 Västervik
Konsumentkontakt:
Tel: 0392-389 10 E-post: info@elfa.com

Av trycktekniska skäl kan bilderna på färg- och materialval 
i katalogen skilja sig något från verkligheten.

www.lumi.se
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