Nyhet!
Nostalgi & Karisma nu även utan
golvskena!

Mjukstängande
funktion i båda
riktningarna är
alltid inkluderat!

Passar både till
reach-in och
rumsavdelande
lösningar.

Stilren och snygg
känsla - ingen
bottenskena.

Mycket
lättstädat!

Nyhet!
Nostalgi & Karisma nu även utan
golvskena!

Lumi nyhet 2017

Topphängda dörrar finns nu som tillval för
Nostalgi och Karisma. Med topphängda
dörrar får du en riktig premiumkänsla rakt
igenom, i både utseende och funktioner.
Rummet får en mycket mer öppen och ren
känsla och golvet kan flöda fritt ut från
garderoben eller mellan rummen.

Mjukstängning alltid inkluderat

Extra säkerhet

Det topphängda alternativet inkluderar alltid mjukstängning - ett tillval med äkta premiumkänsla.
Mjukstängningen säkerställer att skjutdörrarna stängs
mjukt och smidigt i båda riktningarna.

Då lösningen är monterad i taket,
hjälper våra sidosäkerhetsbeslag
(som skruvas fast i väggarna) till
att säkerställa att skjutdörrarna
endast ställer sig på golvet om
oturen skulle vara framme.

Måttanpassat - och extra
anpassningsbart
Alla våra skjutdörrar är måttanpassade, men det topphängda alternativet tar detta ett steg längre i känsla och
utseende. Vår innovation för front och frontsidoskydd
tillåter justeringsmån på upp till 20 mm i höjd och 14 mm
(-6/+8 mm) i bredd, vilket ger en perfekt måttanpassad look
- även om måtten du uppger vid beställning skulle skilja
någon millimeter från verkligenheten.

Extra stabilitet
En liten ”pin” monteras på golvet för
att säkra skjutdörrarnas stabilitet när
man öppnar och stänger dem. Denna
”pin” monteras enkelt med tejp (eller
skruvas fast).

Enkelt att montera
De topphängda skjutdörrarna levereras med förmonterade
komponenter, vilket gör monteringen enkel att förstå och
utföra. Liksom för alla våra skjutdörrar, rekommenderar vi
alltid att man är två vid montering.

Öppningsmöjligheter
Vid lösningar med fyra eller fler dörrar skiljer sig öppningsvarianterna för topphängda skjutdörrar från vanliga golvgående skjutdörrar. Dörrarna är begränsade av den ”pin”
som placeras på golvet, vilket innebär att dörren kan flyttas
fram och tillbaka motsvarande en full dörrbredd.
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Takrekommendationer
Det medföljer inga takskruvar i leveransen. Välj rätt typ av uppfästning för just ditt tak. Topphängda skjutdörrar rekommenderas att användas till trä-, betong- och gipstak eller tak av andra starkare material. Tunnare kontors- och ljuddämpande tak
rekommenderas inte.
Rekommendation för tak bestående av enkelgips:
· 2-dörrarslösning - träffa minst en takregel inom
60 cm från mitten på takskenan.
· 3-dörrarslösning eller större - träffa minst två takreglar.
· Till gips rekommenderar vi expanders av god kvalitet.
· Enkelgipstak där inga reglar hittas:
På grund av dörrens vikt – maximal öppningshöjd
2700 mm och maximal dörrbredd 1100 mm.

Om du är osäker på ditt taks kondition/material men ändå
vill montera topphängda skjutdörrar, rekommenderar vi
att ni kontaktar proffessionell snickare. Elfa Lumi tar inte
ansvar för ditt tak.

Nostalgi

Karisma

rambredd: 30 mm

rambredd: 40 mm
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Vit

Matt silver

Brons

Sanded
black

Vit

Matt silver

Brons

Sanded
black

•

Välj bland alla fyllningar, (se Lumis prislista)
1-10 fält per dörr, max 10 fyllningar per dörr.
Mjukstängning ingår alltid.
Ramarna har en stötdämpande gummilist som ingår
i priset.
Takskena i samma färg som ramen.
Ingen golvskena.
Kan inte snedkapas.
Öppningshöjd topphängd lösning: 1800-2700 mm.
Dörrbredd topphängd lösning: 700-1600 mm.
Ramen är liksidig och kan beställas som rumsavdelare. Då medföljer två fronter eftersom du då
kan se takskenan från båda håll.
Tillval: LED-belysning

Ta hänsyn till djupet på skensetet när du planerar
din fövaring.

Inga skruvar för infästning i tak medföljer levearansen.
Du som kund måste kontrollera material och kondition
på ditt tak och välja lämplig infästning.

Skenset
djup (mm)

Takskena
en front

Topphängt
113,0
(utan golvskena)

Takskena
två fronter

Golvskena

Höjd
takskena

117,0
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Beräkna pris på dina topphängda skjutdörrar
Priserna i denna folder visar endast tilläggspriset för topphängda skjutdörrar.
För att beräkna det totala priset på din skjutdörrslösning behöver du även Lumis prislista.

1.
2.

Räkna ut priset för ramar och fyllningar - se Lumis prislista.
Lägg till kostnaden för topphängda skjutdörrar:

För hjälp och beställning

2 000 kr / 2-dörrarslösning
+ 500 kr / extra dörr

Kontakta din Lumi-återförsäljare
www.lumi.se
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