
PROJEKTBROSCHYR 

Skjutdörrar - Gångjärnsgarderober - Förvaringssystem



SKJUTDÖRRAR MED KUNDANPASSADE MÅTT 

FÖRVARINGSSYSTEM MED KUNDANPASSADE MÅTT 

SPACEMAKER INREDNINGSSYSTEM 

GÅNGJÄRNSGARDEROBER 
 



SIMPLY SKJUTDÖRRAR:
• Dörrarnas ram i aluminium
• Två ramfärger: aluminium naturell (silver) och vit
• Skräddasys enligt mått
• Flexibla försvaringslösningar bakom skjutdörrarna

Se vår hemsida eller broschyr för våra övriga profiler/dörr-
fyllningar och inredningslösningar







KIT 1

SPACEMAKER -FÖRVARINGSSYSTEM:  
KIT 1 OCH KIT 2  
•  Färdiga paket som innehåller alla bastillbehör – enkelt och bekvämt
•  Kompakta paket – lätt att transportera och förvara
•  Enkel och snabb montering
•  Kan monteras antingen på bredden eller höjden
•  Kit varianterna kan kombineras sinsemellan

KIT 2

Klädstängerna är av teleskop-
modell. Det är lätt att justera 
längden på klädstängerna utan 
att såga dem. Stängerna hålls 
stadigt i hållaren som fästes i 
konsolen.

Trådhyllornas 
längd justeras genom att mon-
tera dem ovanpå 
varandra. Ingen sågning 
behövs!

PRODUKTER:

Konsolerna har ett bra 
låssystem för trådhyllorna.

Väggskenorna kan 
skarvas på längden med 
förlängningsbeslag. 

Bärskena med täckprofil: 
Täckprofilen täcker 
bärskenans skruvhål, vilket ger 
ett snyggt slutresultat. 
Skenornas längd justeras 
genom att montera dem ovan-
på varandra. Ingen sågning 
behövs!

KIT 2 ALTERNATIV LÖSNING
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Trådkorg:
bredd: 595 mm x höjd 185 mm x djup 455 mm  

Skohylla 1: 
bredd 595 mm x höjd 115 mm x djup 455 mm  

Skohylla 2: 
bredd 595 mm x höjd 115 mm x djup 455 mm
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GARANTI!10

TILLBEHÖR:

BRA ATT VETA!

•  Rekommenderat max c/c avstånd   
    mellan väggskenorna är 600 mm. Om 
    något av tillbehören trådkorg eller 
    skohylla används, är c/c måttet 
    584 mm.

•  Trådhyllornas maxbelastning med c/c    
    avståndet 600 mm är 20 kg. Tråd-
    korgarnas  maxbelastning är 15 kg.

•  När du köper trådkorg och / eller 
    skohylla, kom ihåg att komplettera 
    med extra väggskenor och förläng-
    ningsbeslag.

•  Trådkorgarna och skohyllorna 
    innehåller konsoler. Inga extra 
    konsoler behövs vid köp av trådkorgar 
    eller skohyllor.

•  Produkterna har en garanti på 10 år.1345 m
m
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GARDEROBER MED GÅNGJÄRNSDÖRRAR 

Mångsidiga förvaringslösningar



GARDEROBER MED GÅNGJÄRNSDÖRRAR 

Mångsidiga förvaringslösningar



ÖPPNA GARDEROBER

AKK1
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574

1000800, 1000500

AKK2 AN AN

Strykbräda

Utdragbar 
hylla

AKK1
Lådor och strykbräda, vit stomme.
Levereras utan dörrar.

AKK2
Lådor och utdragbar hylla, vit stomme.
Levereras utan dörrar.

AN
Öppen garderob, vit stomme.
Levereras utan dörrar.

Stommens skivtjocklek är 16 mm eller 18 mm. Garderobernas ryggskiva monteras i frästa spår. Garderoberna levereras i delar.
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Stommens skivtjocklek är 16 mm eller 18 mm. Garderobernas ryggskiva monteras i frästa spår. Garderoberna levereras i delar.

GARDEROBER MED DÖRRAR

HK TK KK EK SK

Bredd alternativ:  400, 500, 600, 800 (dubbla dörrar). HK och TK även som 1000 mm breda (dubbla dörrar).
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TK
Garderob med klädstång,
vit stomme.

KK
Garderob med korgar,
vit stomme.

EK
Garderob med korgar och 
skohylla, vit stomme.
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HK
Garderob med hyllor,
vit stomme.

SK
Städgarderob,
vit stomme.



DÖRRMODELLER OCH MATERIAL

Högglans

Vit

Oy Stirpe Ab  Lappfjärdsvägen 439, FIN-64300 Lappfjärd 

www.stirpe.com • stirpe@stirpe.com • tel. +358 6 228 3300 • fax. +358 6 222 1845

Försäljning: Tommy Kling  • tel. 0722-337510  • tommy.kling@stirpe.com 

Målad MDF

Vit

Leveransen innehåller
handtag enligt bilden.

Dörrarnas skivtjocklek:
16 mm eller 18 mm 
vit melamin, 18 mm övriga 
färger

Målad MDF

Vit

Melamin

Slät dörr Dörr med frästa spår

Grafit grå

Svart

Ek

Vit


