
FANTASI skjutdörrsram, golv- och takskena.

Bygg dina egna  
skjutdörrar.

På Lundbergs gör vi allt för att skapa nya möjligheter 
för dig. Det innebär att vi lägger ner både tid och 
engagemang på att utveckla de hållbaraste och 
smartaste lösningarna. 

Fantasi ger dig möjlighet att skapa en skjutdörr 
med egen unik design, som du kan färgmatcha med 

rummets golv eller tapet. Låt kreativiteten flöda!

Min komihåg lista

Övrigt:

Antal paket att köpa:

Skjutdörrsram: st stGolv-/takskena:

Mitt hem:

Takhöjd:

Golvlängd:

mm

mm

Markera ut den tänkta ytan. Mät och fyll i dina mått 
nedan. Ta sedan med dig denna lista till butiken för 
att lätt kunna plocka ihop varorna du behöver.

lundbergs.com

Det är bara fantasin som 
sätter gränser.

Tapeter från sandbergwallpaper.se



   

Modern design i aluminium  
för gör-det-självare.

Utgå från ditt öppningsmått

FANTASI är vår gör-det-själv lösning för skjutdörrar. 
Skjutdörrsram, golv- och takskena är gjorda i alumi-
nium och levereras tillsammans med högkvalitativa hjul. 
Det är enkelt att montera ihop och du väljer själv din 
fyllning på skjutdörren (tjocklek 8 mm).

Kombinera med panel, golv eller annat skivmaterial.  
Klä din skjutdörr med tapet, tyg eller färg och gör den 
unik och personlig.

Välj antal skjutdörrsramar

Välj längd på tak- och golvskena

Välj valfritt skivmaterial, golv 
eller panel i 8 mm

Räkna ut måtten efter tabellen

F

E

D

C

A 

B
(max 2588mm)

Teknisk information.
Dörr maxbredd:  
1000 mm

Max öppningshöjd:  
2588 mm (kan kapas efter eget mått)

Passar till 8 mm fyllning:  
Golv, panel eller annat skivmaterial

Takskena silver :  
1800x81x35 eller 2400x81x35 mm

Golvskena silver :  
1800x60x10 eller 2400x60x10 mm 
(tak och golvskena levereras i ett paket)

+

2 Dörrar 
A  max C E D F

2000mm B-36mm (A/2)-17mm E-24mm B-38mm
3 Dörrar
A  max C E D F

3000mm B-36mm (A/3)-12mm E-24mm B-38mm
4 Dörrar
A  max C E D F

4000mm B-36mm (A/4)-10mm E-24mm B-38mm
5 Dörrar
A  max C E D F

5000mm B-36mm (A/5)-8mm E-24mm B-38mm

1

2

3

4
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