
FÖRVARING
ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT SKAPA EN OPTIMAL FÖRVARING
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VÄLKOMMEN TILL OPTIMERAS 
FÖRVARINGSGUIDE!

Vi vill underlätta för dig att skapa effektiv förvaring i ditt 
hem. Därför har vi samlat all viktig information om den 
inredning och de skjutdörrar du hittar i vårt sortiment.  
Guiden är gjord i samarbete med Elfa, vars produktsor-
timent är resultatet av långvarig svensk industrihistoria. 
Det starka epoxy-behandlade stålet kan hantera allt från 
ett bibliotek med böcker, till trädgårdsredskap och kläder. 
Alltid måttanpassat, så att du kan utnyttja den yta du viger 
åt dina kläder och prylar maximalt och med en mängd val-
möjligheter gällande stil och färg, som gör att förvaringen 
passar just ditt hem. 

Passa på att måla en fondvägg eller sätt upp en tapet inn-
an du monterar din förvaring för en lyxigare känsla.  
På Optimera hittar du allt du behöver!

GARDEROBEN
1. Kläder som inte används 
2. Skor som inte används

KÖKET 
1. Köksgeråd och hushållsapparater

2. Föremål som ska till källsortering

HALLEN 
1. Skor som används

2. Skor som inte används

VARDAGSRUMMET 
1. Småsaker

2. Mindre teknikprylar

SOVRUMMET 
1. Löst liggande halvsmutsiga  

kläder

2. Småsaker

74%

72%

70%

65%

62%

100%50%
Totalt norden

Grafen beskriver rum där flest har upplevt förvarings-
utmaningar + de kategorier i respektive rum som 
anses mest problematiska. 
Utdrag ur Elfa förvaringsrapport 2018/2019. 

Det rum där  
flest har upplevt  
förvaringsutmaningar
 
(Siffror: kategorier i respektive rum  
som anses mest problematiska)
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SKAPA PLATS FÖR DET VIKTIGA I LIVET!
Undersökningar gjorda av bland annat Elfa visar att just förvaring eller kanske 
snarare bristen på bra förvaring är ett ämne som påverkar oss i allra högsta grad. 
Det gör att vi bråkar hemma, lägger mycket pengar på yta som med effektivare 
förvaring skulle kunna användas till annat och vi har framför allt väldigt mycket 
kläder och prylar, som vi varken använder eller har plats för.

HÅLLBAR FÖRVARING
Att redan från början satsa på stabila, 
välbeprövade produkter gör att du slipper 
byta ut och till och med slänga saker i 
onödan. Att köpa en lösning som tål tidens 
tand är ett av de bästa sätten att tänka 
hållbart.

BÄTTRE ÖVERBLICK
En genomtänkt förvaring hjälper till att 
hålla ordning på kläder, skor och acces-
soarer som gärna sprider ut sig. Genom 
specialprodukter som utdragbart skoställ 
eller slips- och bälteshängare får allt en 
dedikerad plats och ger bra överblick, 
vilket förhoppningsvis gör morgonrutinen 
mycket smidigare.

FÖRVARING ATT FÖRÄNDRAS MED
Att inreda sitt hem väcker känslor och 
förväntningar. Du kanske har önskemål 
och drömmar om köket, badrummet och 
sovrummet? Att också ägna en stund 
till att planera din förvaring är ett av de 
moment som kommer att löna sig rikligt 
- varje dag. Vi vet att bra förvaring kan 
förenkla vardagen och kanske till och med 
öka livskvaliten.

En förvaringslösning är en investering för både dig och ditt hem. Du använder förvaringen dagligen och det ska den hålla 
för. Satsa på kvalitet, det lönar sig! Då kan du ta med dig din förvaring om du flyttar eller lämna kvar den till nästa boende. 
Bra förvaring uppskattas av alla och kan öka värdet vid en eventuell försäljning av bostaden.
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Topphängda skjutdörrar delar av rummet men behåller den 
öppna och enhetliga känslan, eftersom de inte behöver en 
golvskena att löpa på.
 
Skjutdörrar: Elfa Artic Quattro (Sanded black).  
Fyllning: Härdat glas (Clear tempered glass).
Inredning: Elfas Klick-in system topphängt  
(Platinum) med Décor (Grå).
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En garderob som är anpassad till dina behov ger dig bra  
översikt och kläder och andra saker blir lätta att nå. 
Skjutdörrar som matchar rummets övriga inredning 
skapar lugn och harmoni. 

Skjutdörrar: Elfa Estetic Duo (Vit). 
Fyllning: Nordic limestone och Adorable ash. 
Inredning: Elfas Klick-in system topphängt (Vit).
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Planera barnens förvaringsutrymme 
efter deras längd så att de enkelt når 
kläder och leksaker. Det är sen enkelt 
att anpassa förvaringen i takt med 
att de växer. 

Skjutdörrar: Elfa Vista plain (Vit). 
Fyllning: Soothing sage och
Fresh sage. 
Inredning: Elfas Klick-in system 
topphängt (Vit).
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Ta hänsyn till varje familjemedlems behov och föremål när 
du planerar förvaringsutrymmet i hallen. Med topphängda 
skjutdörrar (utan golvskena) blir det  
enklare att städa.
Skjutdörrar: Elfa Artic Quattro (Silver). 
Fyllning: Misty grey. 
Inredning: Elfas Klick-in system topphängt (Vit).
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FÖRVARA HÖGT OCH LÅGT
Placera saker du sällan använder på 
platser där de inte tar upp värdefull 
yta från sådant du använder dagligen.

ANVÄND ALL YTA
Häng långa rockar och korta jackor 
på olika ställen, så att du kan utnyttja 
ytan under de kortare plaggen till mer 
förvaring.

SNABBT OCH LÄTT
Skapa plats för sakerna du behöver 
komma åt snabbt och enkelt varje 
dag. Grunda hyllor och krokar gör det 
lätt att hitta. En solid hylla skapar en 
avlastningsyta för sådant du behöver 
lägga ifrån dig.

INOM RÄCKHÅLL
Placera det du ofta använder i en 
bekväm höjd, så att du enkelt når.

LÄTT ATT SE
Grunda backar gör det enkelt att 
snabbt hitta det du behöver.

UTDRAGBARA FUNKTIONER
Om du har ont om plats - använd 
utdragbar förvaring, så får du plats 
med mycket och får bättre översikt.

Ett smart sätt att utnyttja hela ditt 
utrymme är att kombinera grunda och 
djupa hyllor.

Använd utdragbara backar för dina 
kläder, så att du snabbt hittar det du 
behöver på morgonen.

FÖRVARING SOM UTNYTTJAR HELA YTAN
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VAR SKA  
JAG BÖRJA?

TA EN FÖRE-BILD, det är alltid bra att 
ha när du planerar din garderob, men 
också roligt att kunna jämföra med 
slutresultatet. 

SKRIV UPP RUMMETS MÅTT, helst på 
en enkel skiss där du anger mått och 
ritar in dörrar, fönster, element etc.

SORTERA UT KLÄDER du inte längre 
använder och som tar plats. Sälj, byt 
eller ge bort.

INVENTERA DINA KLÄDER - skriv upp 
hur många blusar, byxor, skjortor, skor, 
klänningar etc. du har. Det kommer att 
underlätta när du planerar inredning  
i din nya garderob. 

BÖRJA PLANERA! Välj någon av Elfas 
färdiga förslag på garderobslösningar, 
rita upp din garderob i deras plane-
rings- verktyg eller besök en av våra 
butiker, så hjälper vi dig planera och 
rita upp din nya drömgarderob.

1

5

4

3

2

FÖRVARA SOM DU KLÄR DIG 
Placera dina kläder som du bär dem: 
toppar högt upp, kjolar och byxor nere.
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Det har aldrig varit enklare att skapa en drömgarderob! Elfa har massor av snygga 
produkter, smarta funktioner och tillbehör, som gör garderoben både praktisk och 
snygg. Här hittar du värdefulla tips, som hjälper dig planera en garderob som maxi-
merar ditt utrymme och som ger dig bra överblick och en ljus, luftig känsla.

Favoritkoftan, bästa byxorna eller 
annat du använder regelbundet kan 
hängas på krokar i, eller på sidan av 
förvaringen.

LÄTT ÅTKOMLIGT 

Ett tips är att hänga så mycket av 
kläderna som möjligt, gärna i dubbla 
rader. Då får du får plats med mycket, 
du får bra överblick och tillgänglighet 
och kläderna blir inte lika skrynkliga. 
Häng hela vägen in i hörnen för att 
utnyttja ytan på bästa sätt.

HÄNG SÅ MYCKET SOM  
MÖJLIGT

SKAPA DIN EGEN DRÖMMIGA (OCH PRAKTISKA) 
GARDEROB ELLER WALK-IN

Ett golv utan prylar skapar en luftig 
och rymlig känsla och gör det enkla-
re att städa.

HÅLL GOLVET FRITT

Ett bra sätt att förvara kläder är att 
dela upp dem i sektioner för jobb, 
vardag och fest. Ett annat sätt är att 
färgkoordinera dem. För att skapa en 
enhetlig känsla, unna dig galgar av 
samma sort i hela garderoben. Det 
gör stor skillnad!

FÖRVARA I KATEGORIER

Jeans förvarar du bäst vikta eller  
rullade, andra byxor hängande, t.ex. 
på en utdragbar byxhängare. Då blir 
byxorna mindre skrynkliga och det blir 
enklare att hitta rätt. Du slipper också 
galgar som tar mycket plats och kan 
t.ex. få plats för en skohylla undertill.

HÄNG ELLER VIK BYXORNA

Vi rekommenderar ett avstånd på 
35 cm mellan hyllorna om du ska 
förvara vikta kläder. Det ger plats för 
lagom stora högar, som är enkla att 
hålla på plats.

HÅLL AVSTÅNDET

Ett tips för att hålla garderoben fri 
från platstjuvar: lägg undan kläder du 
sällan använder och se om du saknar 
dem efter ett halvår. Om inte kanske 
det är dags att ta farväl. Skänk, sälj, 
återvinn eller varför inte anordna en 
klädbytardag med vännerna?

RENSA REGELBUNDET
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Väggskenor och konsoler 
för hyllplan

Hyllgavel

Elfas klassiska väggmonterade “Spar-
ring” hyllsystem. Byggs med hjälp av 
väggskenor som skruvas i väggen, 
konsoler som hakas fast i skenorna och 
hyllplan i melamin, som läggs på och 
förankras med skruv i konsolen.  
 
Perfekta som bokhyllor eller sidobord.  
Kombinera gärna med olika bokstöd. 
  
Systemet kan med fördel placeras 
under trappor eller snedtak eftersom 
väggskenor och hyllplan kan kapas till 
önskad storlek.

Ett golvstående system som byggs  
med gavelsidor, tvärstag och backar. 
Kan placeras i garderober, fristående 
eller på hjul. 
 
Perfekt för klädförvaring, eftersom 
backstativen också kan kombineras 
med trådhyllor och klädstänger.  
 
Backarna kan också användas i stan-
dardgarderober med hjälp av glidlister 
som skruvas fast i garderobsstommen.

Allt hänger på bärlisten.  
Montera bärlisten på väggen, häng upp 
hängskenorna och haka fast klick-in 
konsoler.  
 
Fäst hyllor och backar, så är din bas-
förvaring klar. 
 
Lägg till praktiska inredningsdetaljer, 
speciellt framtagna för klädförvaring, 
tvättstuga eller garage.

Finns också som fri-
stående lösning, att 
placera på golvet.

Topphängt: Bärlist, 
hängskena och 
klick-in konsoler.

Elfas hyllsystem

Elfas Backsystem

TRE INREDNINGSSYSTEM SOM  
PASSAR I ALLA LÄGEN

Elfas Klick-in system
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1. Välj dina bas- 
 produkter 

I ett Klick-in system som monteras 
på väggen hänger allt på bärlisten. 
Välj den bredd på bärlisten du 
behöver och det antal hängskenor 
du behöver för att bygga det antal 
sektioner du önskar. Du får störst 
flexibilitet om du väljer att jobba 
med  607 mm breda sektioner. Då 
kan du välja bland alla Elfas inred-
ningsfunktioner.

3. Komplettera för att 
 passa dina behov

Komplettera med praktiska tillbe-
hör för att din lösning ska passa 
perfekt för det du behöver förvara.

2. Addera hyllor och  
 backar

Komplettera med hyllor och backar 
enligt dina behov.

Du kan välja bland klassiska hyllor 
och backar i stål, eller skapa en 
extra lyxig känsla i din klädgarde-
rob med hjälp av hyllor och backar 
med lådfronter i trä. Du kan också 
kombinera olika produkter från de 
båda designerna.

BÄRLIST, HÄNGSKENA, KONSOL
Det enda som skruvas i väggen är 
bärlisten. 

KLÄDFÖRVARING
Inredning i stål

HYLLOR

KLÄDFÖRVARING
Inredning i trä - Elfa Décor

BYGG DIN KLICK-IN FÖRVARING I TRE STEG

BACKAR
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1. Konsolkroklist
2.  Avdelare för trådhylla
3 Fronthängare
4. Trådhylla
5. Utdragbar slips- och bälteshållare
6. Dubbelhängare
7. Klick-in melaminhylla
8. Avdelare för meshback
9. Utdragbar meshback
10. Utdragbar trådback

11. Skoställ klick-in
12. Utdragbart skoställ
13. Allkrok
14. Utdragbar klädhängare
15. Lutande hylla metall
16. Trådhyllkorg
17. Utdragbar byxhängare
18. Utdragbar skohylla mesh

Vissa produkter är beställningsvaror

Skapa ordning och överblick i din garderob. Komplettera dina basprodukter med 
Elfas unika tillbehör för klädförvaring så får allt sin egen plats.

FÖRVARING FÖR KLÄDER OCH SKOR
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1. Décor spegel med träram
2. Liten accessoarbricka med kant
3. Utdragbar meshback med Décor front, 85 mm
4. Utdragbar meshback med Décor front, 185 mm
5. Lutande hylla i metall med Décorlist
6. Utdragbar skohylla i mesh med Décorlist
7. Mesh-/trådbackar med utdragbar Décorram

109

11

8. Décorlist till trådhylla
9. Slät Décorhylla
10. Accessoarbricka
11. Décor konsolkroklist

Alla Décorprodukter är beställningsvaror

Décor byggs med en bas av Elfas geniala Klick-in system och adderar värme och en 
stilren känsla i din garderob, med hjälp av fronter, hyllplan och andra detaljer i trä.

ELFA DÉCOR - KLÄD- OCH SKOFÖRVARING
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Inredning: Klick-in system topphängt  
med Tvätt & Städ tillbehör.

Inredning: Klick-in system topphängt  
med tillbehör för Hobby & Hemmakontor.

Inredning: Klick-in system topphängt  
med Garage & Förråd tillbehör.

Inredning: Hyllsystem, vit

Med Elfas speciellt anpassade produkter kan du utnyttja den ytan du har i ditt hem  
fullt ut. Plötsligt får du mer tid för annat och du kommer märka att vardagen flyter 
på lite bättre. Läs mer om Elfas tillbehör för olika typer av rum och utrymmen i Elfas 
material, eller kom in till Optimera och bli inspirerad. 

FÖRVARING FÖR ALLA RUM
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Skruva fast bärlisten i väggen. Börja 
med ett av de mittersta hålen, så är det 
enklare att få bärlisten i våg. Använd 
den infästning som lämpar sig för din 
vägg. Häng upp hängskenorna på bär-
listen och fäst sedan inredningen med 
hjälp av klick-in konsoler som hakas 
fast i skenorna. 

Klick-in systemet kan kapas både 
på höjden och bredden, så det kan 
anpassas till i princip vilket utrymme 
och vilken vägg som helst. Tänk på att 
behålla de små skårorna i bärlisten om 
du kapar den. De förhindrar att hängs-
kenorna hakas ur bärlisten vid tryck 
underifrån.

Glöm inte säkerhetsmarginaler för bär-
listen när du monterar. Rekommenda-
tionen är att du placerar hängskenorna 
5 cm från kanten av bärlisten om du 
monterar på en öppen vägg. Monterar 
du systemet mellan två väggar så är 
rekommendationen att du placerar 
hängskenorna 1 cm från kanten av 
bärlisten.

1. Skruva fast bärlisten i väggen. 2. Häng upp hängskenorna på bärlisten.

3. Haka fast klick-in konsolerna. 4. Klicka fast inredningen.

All inredning hänger på bärlisten - det enda du behöver skruva i väggen.

SÅ MONTERAR DU ELFAS KLICK-IN SYSTEM
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SKJUTDÖRRAR
En skjutdörrslösning är ett effektivt sätt att dölja din förvaring eller att dela av ett 
rum. Det finns många färger, material och designer att välja mellan, för att dörrarna 
ska passa din stil. Alla Elfas skjutdörrar tillverkas i Sverige och de skräddarsys efter 
dina specifika mått, så att de passar perfekt i ditt utrymme. Beroende på dina behov 
och önskemål kan du välja olika speciallösningar eller tillval som t.ex. mjukstängning.
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Skjutdörrar i kombination med Elfas flexibla inredning gör att rummet kan utnyttjas 
maximalt, i synnerhet när måtten inte följer standarden. Lösningarna tar tillvara på 
all yta eftersom de kan platsbyggas från golv till tak.

Outnyttjat  
utrymme

Elfa inredning och skjutdörrar  
vs standardgarderober.

ELFA-LÖSNING:
Höjd: 250 cm 
Bredd: 252 cm 
Tot. djup: 67,5 cm, varav dörrar 10 cm 
(spillyta)
Total area som upptas av Elfa-lösning: 
4,25 m3 
Effektiv förvaring: 3,62 m3 (85%)

STANDARDGARDEROB:
Höjd: 212 cm, (varav sockel 10 cm) 
Bredd: 240 cm, (varav stommar/pass-
bitar 24,8 cm)
Tot. djup: 116,5 cm, varav dörrblad 60 
cm (spillyta)
Passbit på höjden: 40 cm 
 
Total area som upptas av standard-
garderob: 5,6 m3

Effektiv förvaring: 2,45 m3 (35%)

UTNYTTJA ALLA KVM I RUMMET

RÄKNEEXEMPEL

Skjutdörrar kräver inte yta framför lös-
ningen vid öppning så som traditionella 
garderober. Det sparar plats som kan 
användas till annat, till exempel möbler. 



20

FÖRVARINGSGUIDE

Med skjutdörrar framför din hallförvaring kan du 
skapa ett ännu lugnare intryck. Välj skjutdörrar 
som matchar övrig inredning - du har mängder 
av designer, färger och material att välja mellan, 
både för ramar och fyllningar.

Skjutdörrar: Elfa Forma Plain (Sanded black). 
Fyllning: Smooth caramel.
Inredning: Elfas Klick-in system  
topphängt (Vit) med Décor (Vit).
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Ibland kan vitt i all sin enkelhet lyfta 
hela rummet - här vita skjutdörrar 
i glas, som reflekterar ljuset från 
fönstret.

Skjutdörrar: Elfa Vista plain (Vit). 
Fyllning: Crispy white.
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Skjutdörrar kräver inte yta framför lös-
ningen vid öppning så som traditionella 
garderober. Det sparar plats som gör att 
du kan få plats med t.ex. ett nattygsbord 
bredvid sängen. Kombinera olika färger, 
material och designer för att skapa 
dynamik i rymmet och skjutdörrar som 
matchar din stil.

Skjutdörrar: Elfa Artic Duo high,  
Artic Trio center, (Vit). 
Fyllningar: Crispy white, Frosting  
white, Misty grey.
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Låt skjutdörrarna följa stilen  
i ditt hem. Spegelglas kan också  
hjälpa till att skapa en illusion av en större 
rymd i en trång eller mörk hall. 

Skjutdörrar: Elfa Estetic plain, (sanded black). 
Fyllning: Clear mirror.
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Traditionella skjutdörrar 
som monteras med golv- 
och takskena.

Monteringsmöjligheter 

Anpassa stilen

Hos Optimera hittar du Elfas stora utbud av skjutdörrar, i många färger och material.  
Produktionen är ett hantverk och alla Elfas måttbeställda dörrar görs i Sverige. 
Du kan montera skjutdörrar framför ett befintligt gatt eller skapa en garderob med 
hjälp av en eller flera gavelsidor på den plats du önskar.

SKRÄDDARSYDDA SKJUTDÖRRAR FÖR ALLA 

GOLV- OCH TAKSKENA
Monteras i en takskena. Ingen 
golvskena - enbart en liten 
styrpinne.

TOPPHÄNGDA
Lämpliga som dörr eller 
rumsavdelare, monteras 
med golv- och väggskena.

VÄGGHÄNGDA
Snedkapade skjutdörrar för 
rum med snedtak. Monteras 
med golv- och takskena.

SNEDKAPADE

Solid känsla och designat 
utseende.

DÖRRAR UTAN RAM
Oändliga val gällande färg, 
material och design.

DÖRRAR MED RAM
Välj de fyllningar och de 
färger som matchar din stil.

MATERIAL OCH FÄRG
Använd avdelare för att skapa 
din unika kombination av 
material och färg.

DESIGN
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DESIGNER

Mönster Spegel (Reflect)

DESIGNER

Med sina rena, obrutna linjer adderar skjutdörrarna en välkomnande elegans till vil-
ket rum de än placeras i. Dörrarna är lika snygga på båda sidor, så tänk gärna längre 
än till garderoben, de passar precis lika bra som rumsavdelare.
För mer information se Elfas gällande prislista

Elfas dörrar med ram har nästan oändliga möjligheter när det gäller material, 
färg och design. Välj den ram som passar din smak och dina behov bäst.
För mer information se Elfas gällande prislista

Dörrar med ram

Dörrar utan ram

Elfa har tagit fram 12 olika sätt att designa din dörr. Välj en hel fyllning eller dela av och 
kombinera.  Information om aktuella färger, material och valmöjligheter hittar du i din 
Optimera butik.

Elfa har många modeller av skjutdörrar att välja mellan, med olika färger och i olika 
material. Dörrarna skräddarsys helt enligt dina mått. Det finns också ett antal olika 
alternativ för hur du vill montera dina skjutdörrar. 

SKJUTDÖRRAR I DIN STIL

DUOPLAIN TRIO 
CENTER

TRIO 
EXPAND

TRIODUO 
LOW

DUO 
HIGH

TRIO 
HIGH

QUATTRO QUATTRO 
CENTER

PENTA ADAPT
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FÖRVARINGSGUIDE

3

Om du vill behålla golvsocklarna 
kan du använda Elfas anslagslis-
ter, för att täcka mellanrummet 
som uppstår mellan skjutdörrar 
och vägg. 
Mät bredden från vägg till vägg 
och dra ifrån det totala djupet 
på anslagslisterna. Elfas  
anslagslist är 19 mm djup.

Låt dörrarna gå hela vägen från vägg 
till vägg genom att ta bort eller kapa 
golvsockeln. Mät i så fall bredden från 
vägg till vägg utan golvsockeln. 

Det här alternativet blir 
bäst om anslagslisten och 
golvsockeln har samma 
djup. 

Detta alternativ tillåter en 
tunnare golvsockel än an-
slagslist (som är 19 mm).

Mät på det ställe där du 
kommer att placera dina 
skjutdörrar.

Golvskena

B

B

BD

D

H

H

H H

Djup
Börja med att mäta djupet på din 
garderob. Detta för att du ska vara 
säker på att breddmåttet blir korrekt, 
eftersom väggarna inte alltid är helt 
raka.

För en skjutdörrsgarderob med kläd-
stång rekommenderar vi ett djup på 
675 mm. Om du planerar en trespårs-
lösning behöver du ytterligare djup, 
eftersom dessa skenor tar mer plats. 

Höjd 
Mät höjden på tre ställen (vänster, 
höger och i mitten). Det minsta höjd-
måttet ska användas, så att dörrarna 
inte görs för höga. Höjdskillnader på 
upp till 12 mm kan justeras vid monte-
ring med hjälp av dörrarnas hjul.

Bredd
Mät bredden vid taket och vid golvet 
som illustrationen visar.

Hur påverkar en anslagslist den totala 
bredden? Se illustrationerna nedan.

ENKELT ATT MÄTA UTRYMMET
Mät på den plats där du vill placera skjutdörrarna. Det totala måttet dividerat med 
antal dörrar du vill ha i din lösning ger dig det dörrbreddsmått du behöver när du 
väljer dörrmodell, färg och material, samt tillval som t.ex. mjukstängning. 

MED GOLVSOCKEL OCH 
ANSLAGSLIST 

UTAN GOLVSOCKEL 

Golvskena
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FÖRVARINGSGUIDE

3 SKJUTDÖRRAR, TRESPÅRSLÖSNING
Du kan öppna 2/3

3 SKJUTDÖRRAR, TVÅSPÅRSLÖSNING
Du kan öppna 1/3

TRESPÅRSLÖSNING FÖR BÄTTRE ÅTKOMST

2 SKJUTDÖRRAR
Placera utdragbar inredning i 
de yttersta sektionerna.

4 SKJUTDÖRRAR
Placera utdragbar inredning i de mittersta 
och yttersta sektionerna.

Om du vill ha tre skjutdörrar i din lösning kan en trespårslösning vara ett alterna-
tiv. Varje dörr placeras då på ett eget spår. På det sättet kan du alltid öppna 2/3 
av din garderob på samma gång istället för endast 1/3, som när 3 dörrar löper 
i en tvåspårslösning. Notera att en trespårslösning kräver ett större djup än en 
tvåspårslösning. 

MYCKET PLATS?
Inredning i 40-djup. Inredning i 30-djup.

Det finns plats att hänga 
kläder på en traditionell 
klädstång.

Häng dina kläder på 
tvären på klädhängare 
för trådhylla.

Rekommenderat minsta 
totaldjup för inredning och 
skjutdörrar är 675 mm.

Rekommenderat minsta 
totaldjup för inredning och 
skjutdörrar är 475 mm.

LITE TRÅNGT?

När du planerar din inredning, tänk på att inte placera utdragbara produkter på 
platser där skjutdörrarna inte kan skjutas helt åt sidan, eftersom inredningen då inte 
kommer att kunna dras ut. Vi rekommenderar alltid ett jämnt antal dörrar, som gör 
det möjligt att öppna en större del av garderoben samtidigt. Det underlättar också 
planeringen av inredning bakom skjutdörrar.

LÄTT ATT KOMMA ÅT I GARDEROBEN



Optimera är en byggfackhandel för både proffs och hemmafixare. Vi består idag av 
närmare sextio byggvaruhus, från Uppsala i norr till Trelleborg i söder. Optimera ägs 
av Saint-Gobain, som är en av Europas största industrikoncerner med produktion och 

distribution av byggvaror, glasprodukter samt specialprodukter.

Kontaktuppgifter till våra butiker hittar du på optimera.se Välkommen till oss!

PS. Samma kundnummer och villkor i alla våra byggvaruhus.

FRÅN UPPSALA I NORR TILL TRELLEBORG I SÖDER

VI FINNS FÖR DIG




