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Måltilpasset
4

Slik du
vil ha
det

Kvalitet
du kjenner
igjen

Hei!
Vi er nysgjerrige på hvem
du er. Hvordan vil du ha
det hjemme? Hva skal du
oppbevare? Hvilke farger
og materialer liker du?
I denne brosjyren har vi sam
let skyvedører og innrednin
gsløsninger for ulike rom og
stiler. Dette er en smakebit
av de uendelige mulighete
ne du får med Lumi.
Hvordan din drømmeløsni
ng skal se ut, vet bare du
- men vi hjelper deg å virkel
iggjøre drømmen.

La oss bli inspirer t av deg

!
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Melamininnredning i hvit avola med hvite ståldetaljer.
Skyvedører Karisma Adapt med hvit profil og fyllinger
Avola hvit, Wintry hazel og Nordic limestone.
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"Jeg vil føle at det er mitt
hjem, i hver eneste detalj."
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"Et rom man aldri glemmer."

Melamininnredning i hvitt med svarte ståldetaljer.
Skyvedører Karisma Adapt med hvit profil og fyllinger
Iced ebony, Arctic night, Snow cloud og Frosting white.

Den eller den? Eller alt sammen?
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Vurderer du skyvedører med blått glass?
Eller matt beige? Kanskje matche dørens farge med
NCS-fargen på veggen? Hmm… eller en finér?
Eller hvorfor ikke to fyllinger ? Du kan få alt, til og
med i samme dør. I noen av våre dørmodeller kan du
velge opp til ti ulike fyllinger i samme dør.

Du velger hvor store fyllingsfeltene skal være og om
du vil ha fyllingen stående eller liggende.
I kombinasjon med vårt brede innredningssortiment
har du nesten uendelige muligheter til å lage din
drømmeløsning. Det kalles valgfrihet.
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Melamininnredning i hvit avola og skuffer med krystallhvite, svarte og lysebrune
glassfronter. Karisma Adapt skyvedører med hvit profil og fyllinger i brun,
grå og hvit avola, samt et felt med klart herdet glass.
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"Et hjem å leve
og trives i."
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Melamininnredning i svart ask med skuffefronter
i lysebrunt glass og ståldetaljer i svart. Skyvedører
Karisma Adapt som romdeler med svart profil og
fylling i grå avola, og bronsefarget glass.
12

"Følelsen av
en eksklusiv butikk,
men hjemme hos oss."
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"Tre, åpne hyller,
innbydende som på min favorittkafé."
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For alle rom
Våre produkter kan tilpasses alle rom. Møbelinnredningen
passer like bra til oppbevaring av klær som til tørrvarer og
krydder på kjøkkenet.
Med smarte oppbevaringsløsninger får du mer orden i
hverdagen. Du vil bli overrasket over hvor god plass du får
når alle lekene på barnerommet er ryddet bort, haugene
av klær på vaskerommet er organisert og alle småtingene
i stuen har fått sin faste plass. Alle rom blir litt bedre med
gode oppbevaringsløsninger.

Innredning i hvit melamin med ståldetaljer i hvitt.
Skyvedører Woodline Modern med profil i bjørkefinér
og fylling i frostet glass og bjørkefinér.
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"Jeg er en romantiker,
tvers igjennom."

Melamininnredning i hvit avola med hvite ståldetaljer. Nostalgi Trio expand
skyvedører med profil i matt sølv og fylling i hvit avola og Raspberry sorbet.
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Anna’s style: Interior in walnut veneer with doors...

.
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"Jeg er ikke fornøyd
før det passer perfekt."

Uvanlige rom krever
uvanlige løsninger
18

Karisma Plain skyvedører med profil
i matt sølv og fylling i brun avola.

Det er ikke alltid det passer med rette firkantede
skyvedører. Har du for eksempel skråtak kreves det
en annen løsning. For å utnytte plassen under

skråtaket kan vi levere måltilpassede vinkelkappede
dører. Skal dørene fungere som romavdelere har vi
modeller som passer for det også.
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Del inn på
en ny måte
Klart det er herlig med store rom og åpne planløsninger?
Men noen ganger ønsker man å dele inn og endre på
rommets funksjon. Foldedører gjør samme nytte som
vanlige dører, de deler av og stenger ute - men de krever
mindre plass. Foldedørene skreddersys på mål for å passe
hjemme hos deg. Farger og materialer som passer din stil,
velger du selv.
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"Perfekt i min
lille leilighet."

Foldedør Menuett i eik.
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Melamininnredning i svart ask med ståldetaljer i platinum.
Nostalgi Adapt skyvedører med sølvprofil. Fylling i grått glass, svart
glass og liggende svart askmelamin.
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Lumi skyvedører finnes me
d ulike profiler og material
er.
Profilene kommer i aluminiu
m, stål eller tre. Du kan og
så
få skyvedører uten synlig pro
fil. I neste avsnitt presenter
er
vi våre modeller litt nærm
ere og forklarer hva som er
spesielt med hver og en av
dem.
Et annet alternativ for å spa
re plass, er foldedører.
De skal vi også presentere
her.
Vi går også i dybden på vå
r innredning og viser deg hv
ilke
materialer og muligheter som
finnes. Det er fordi vi vil gi
deg den oppbevaringsløsn
ingen du drømmer om.

Hva ønsker du deg?
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Diskret og sømløst
uten profil
Våre nye skyvedører uten profil gjør det enda lettere
å skape et ryddig og rolig inntrykk hjemme. Fullt fokus
ligger på selve uttrykket i døren og du minimerer
visuell støy, slik får du et rom som er like godt å være
i som å se på.

Linear

Scenic
En dør uten profil er diskret og elegant.

Linear med fylling Plain.

Linear
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Linear er en profilløs skyvedør som representerer Skandinavisk
design i sin reneste form. Døren produseres i en solid MDFkonstruksjon, som gjør den bestandig og enkel å holde ren.
For at den skal bli helt perfekt for deg kan du velge å legge til
funksjoner som LED-belysning og soft-closing.

Skyveører Scenic med fylling Adorable ash.

Scenic

En sterk trend er å ta naturen med oss inn i hjemmet. På disse
skyvedørene er det ingen profil som stjeler oppmerksomheten fra
trefyllingen. Adorable ash og Tasteful teak er natutro melamin av
høyeste kvalitet og gir ro til ethvert rom du velger å plassere dem i.
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Levende og elegante treprofiler
Vårt Woodline-sortiment har tre ulike designuttrykk.
Classic, Modern og Royal. Alle modellene er inspirert av
klassisk skandinavisk design. Rent, naturlig og med solide
håndverkstradisjoner i grunn. Felles for de tre modellene
er profiltykkelsen på hele 34 mm og fantastiske kvaliteten.
Dørene leveres i hvit, bjørk, eik eller valgfri NCS-farge.

Woodline Royal med eikeprofil og fylling i eikefinér.

Woodline
Royal
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Woodline Royal heter våre finérte dørprofiler og de passer for deg
som ønsker deg en klassisk og stilren dør. Profilens bredde er 70 mm.
Denne modellen har en hel og slett overflate uten avdelere og som
navnet sier, gir den et verdig og eksklusivt uttrykk i ditt hjem.

Woodline Classic med profil og fylling i massiv lakkert eik.

Woodline
Classic

Woodline Classic er den av Woodline-modellene som produseres i
massivt tre og som smelter rett inn i hjem der kvalitet og stil står i
fokus. Dørens design er inspirert av gamle klassiske innerdører med
freste detaljer, og det gir døren sin helt spesielle karakter. I denne
modellen kan du kombinere to ulike materialer.
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Woodline Modern i eikefinér og svart glass.

Woodline
Modern
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Woodline Modern har finérte profiler som kombineres med tre
horisontale avdelere for et moderne og symmetrisk formspråk.
Profilens bredde er 70 mm. De to øvre, de to midterste eller alle fire
feltene kan velges i andre materialer eller farger enn dørprofilen.

Enkelt og prisgunstig
med stålprofil
Trendline er en enkel stålprofil for deg som
ønsker en rimelig og stilren dør med hel fylling.

Trendline Plain med hvit profil. Fyllinger i Rime frost oak og klart speil.

Trendline

Vår stålprofil er nett i utformingen og kommer i hvitt, arktisk sølv,
bronse og eikelaminat. Profilens bredde er 25 mm.
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Moderne og stilrent
med aluminiumsprofil
Velg en dør med aluminiumsprofil når du vil ha stor
valgfrihet når det kommer til design og farger.

Galax Plain med profil i matt sølv og fylling i Genuine walnut finér.

Galax
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Galax er en bred og stabil dørprofil som finnes i fargene hvit,
svart, bronse, matt sølv og sanded grey. Profilen er gripevennlig
og 58 mm bred. Her kan du kombinere ulike fyllinger.
Tilbehør som integrert LED-belysning og softclosing kan også velges.

Excellent Plain med profil i matt sølv og NCS-malte fyllinger.

Excellent

Excellent er måltilpassede dører med en 30 mm gripevennlig profil
i hvit, bronse, matt sølv eller matt gull. Excellent finnes som hel
eller delt dør og kan vinkelkappes i spiss. Som tilbehør kan du velge
utvendig belysning.
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Fleksibelt og personlig
med Nostalgi og Karisma
Med designet Adapt kan du skape en dør som er akkurat slik du vil ha den!
Med disse aluminiumsprofilene har du ubegrensede muligheter til å velge
blant materialer og farger for at dørene skal passe stilen hjemme hos deg.
Profilene finnes i flere farger og du kan matche med fylling i samme farge
eller du kan velge blant de mange andre fyllingene våre. Du kan fritt
kombinere opp til 10 fyllinger i samme dør og dele inn og plassere feltene
slik du selv ønsker.
Du får dørene i mange høyder og bredder, og de kan velges til
spesialløsninger som skråkappede dører, vegghengte dører eller som
romdelere (ikke Galax). Du har et stort utvalg av tilbehør å velge fra;
som integrert LED-belysning, tresporsskinne og softclosing.

Skyvedører Nostalgi Adapt med sølvprofil og fylling i
grått glass, svart glass og liggende melamin i svart ask.
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Nostalgi Trio Expand med profil i matt sølv og fylling i Avola hvit og Raspberry sorbet.

Nostalgi

Nostalgi er en smal 30 mm profil med elegante og myke former.
Dette er en dør for deg som ønsker at fyllingene skal være i sentrum.
Du har full fleksibilitet og kan velge fritt blant alle fyllinger og tilbehør.
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Karisma Adapt med bronseprofil og fyllinger i Pleasant walnut melamin, hvit
høyglansmelamin og Rime frost melamin, samt krystallhvitt glass og Frosty mint.

Karisma
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Karisma har en tidløs enkel design med rette linjer. Profilen
er 40 mm bred og du har full fleksibilitet. Velg fritt blant alle
fyllinger og tilbehør.

Spar plass med
foldedører
Noen ganger ønsker man å dele inn rommet, men har
ikke plass til vanlige dører. For eksempel i en trang gang
kan foldedører gjøre underverker. Selv en åpen planløsning kan kjapt endre karakter og funksjonalitet med
foldedører.

Foldedør Menuett i eik.

Opus, Menuett,
Hambo, Gavott
og Eurostar

Menuett og Opus er produsert i melaminbelagt
sponplate. Gavott har i tillegg fasettslipte glass. Hambo
er i hvitmalt MDF med brede perlestaffpaneler.
Eurostar har plastpaneler.
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Møbelinnredning
Vår møbelinnredning er utviklet for å være like stilig
som den er smart. Du kan velge blant seks ulike farger
og materialer, som du kan kombinere med
glassfronter til skuffene, i fire ulike farger.
Du kan også velge om du vil ha hvit, svart eller
platinum utførelse på ståldetaljer som skostativ
og mesh-kurver. Hva passer til din stil?

Funksjoner som skuffer med softclosing, rominndelte
hylleseksjoner og garderobestang med belysning er
bare noen av finessene du kan tillegge løsningen din.
Vi skreddersyr innredningen både i bredden og
høyden så den skal passe perfekt til rommet ditt.
Legg til matchende skyvedører og du har en komplett
oppbevaringsløsning du kommer til å elske.

Melamininnredning i valnøtt og skuffefronter i
krystallhvitt glass. Hvite ståldetaljer.
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Melamininnredning i hvit avola med hvite ståldetaljer.
Skyvedører Karisma Adapt med hvit profil og fyllinger
i Avola hvit, Wintry hazel og Nordic limestone.
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Melamin
Vår melamininnredning finnes i hvitt og i fire ulike tresorter. Fra dramatisk svart ask, til lys og
romantiske hvit avola. Samme farger kan velges til skyvedørene, slik at du kan designe en helhetlig
løsning. Dybden på innredningen er 450 mm. Høyde og bredde tilpasses målene på rommet ditt.

Hvit

Hvit
avola
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Svart
ask

Eik

Valnøtt

Finér
Innredningens overflate er laget i ekte tre.
Dybden på innredningen er 450 mm. Høyde
og bredde tilpasses målene på rommet ditt.

Eik
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"Tingene mine forteller 		
		
hvem jeg er."

Melamininnredning i hvit avola med
skuffefronter i lysebrunt og svart glass.
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Kombine
r som du v
il

Mix og match,
glassfronter til skuffene
Svart glass

Krystallhvitt

Poppy
field

Lysebrunt

Noe å vise frem
Oppbevaringsløsningen din blir best dersom den designes etter dine
behov og din stil. Kombiner melamin, stål og glass for et personlig uttrykk.
Blant dine valgmuligheter finnes melaminfarger som hvit avola og
svart ask, skuffefronter i glass i fire ulike farger, samt ståldetaljer som
skostativ, mesh-kurver og buksehenger, i tre ulike farger.
Glassfronter til skuffene setter prikken over i'en og gir oppbevaringsløsningen din en ny dimensjon. Til slutt legger du til smarte tilleggsfunksjoner, og så har din oppbevaringsdrøm blitt til virkelighet.
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Mine valg

Hvilken er din farge?

Innredning

Sval og harmonisk eller glad og livlig,
- du kan velge farge etter din
personlighet og designe en løsning
som passer perfekt til deg. Du kan
velge en NCS-farge dersom du ikke
finner fargen din blant våre fyllinger.

Hvit

Hvit Avola

Dørfyllinger

Hvit Avola
40068

Nordic Limestone
40104

Wintry Hazel
50054

Din helt egen løsning
Ingen av oppbevaringsløsningene vi produserer er like. Alle har ulike
høyder og bredder, ulike farger og ulike fyllingskombinasjoner. De er
akkurat så ulike som personene som har bestilt dem.
Kanskje du har det uvanlig høyt under taket? Eller lavt? Kanskje du
har en kronglete krok som du ikke får utnyttet? Kanskje du har et
gjennomgående materiale i hjemmet ditt som du også ønsker å bruke
i oppbevaringsløsningene dine? En favoritfarge? Vi tar på oss alle
utfordringer og gir oss ikke før du har fått det akkurat slik du vil.
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Garderobestang med LED-belysning.
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Med riktig tilbehør blir din
oppbevaringsløsning helt komplett. Derfo
r vil vårt siste avsnitt
omhandle disse og forklare
for eksempel hva vi
mener med nedfrest gulvs
kinne og fordelene med
uttrekkbar buksehenger. He
r finner du også vårt
utvalg av fyllinger, farger og
materialer til både
dører og innredning. Nå er
det bare å sette i gang
med planleggingen!

Hvilket detaljnivå er du på

?
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LED-belysning
Softclosing - For demping av dør og
inntrekk mot vegg

Hylle med uttrekkbar garderobestang
Hylleseksjon med
rominndeling

Garderobestang

Uttrekkbar hylle med front

Uttrekkbar buksehenger
Variér skuffer med glass- og trefronter

Uttrekkbart skostativ
Uttrekkbare designkurver

Gulvskinne
Melamininnredning i valnøtt med glassfronter i krystallhvitt glass. Ståldetaljer i hvitt.
Skyvedører Karisma med bronseprofil og fyllinger i valnøttmelamin, hvit høyglansmelamin og
hvit askmelamin, samt krystallhvitt glass og Frosty mint.
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Mulighet for vinkelkapp

Match skyvedørenes fyllinger med innredningens farger

Opptil 10 fyllingsfelt

Dørprofiler for en hver smak

"Skreddersydd til minste detalj."
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Små detaljer som
gjør den store helheten
Du har kanskje tenkt gjennom dine oppbevaringsbehov, men ikke på hvilke funksjoner som kan forenkle
hverdagen din? Kanskje du ønsker enklere tilgang til
tingene dine? Kanskje du vil ha bedre belysning eller

flere måter å sortere eller vise frem tingene dine
på? Her lister vi opp noen av de funksjonene som vil
gjøre din hverdag enklere og mer behagelig. Så får
du mer tid til andre ting.

Skyvedører
Vinkelkappet
løsning
Vi tilbyr vinkelkappede
skyvedører for utnyttelse
av plass under skråtak. Vi
vinkelkapper dører i modellene Nostalgi, Karisma
og Excellent.
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Veggmontert løsning
Kan brukes hvis du har
dårlig feste i taket, eller skal
ha en dør som kun skal dekke
en åpning i veggen inn til
f.eks.en walk-in garderobe.
Kan velges til modellene
Nostalgi, Karisma, Galax,
Scenic og Linear.

Softclosing

LED-belysning

Skjult funksjon som sitter
montert i takskinnen og
som sørger for behagelig
demping av dør og
inntrekk mot vegg. Kan
velges til modellene
Nostalgi, Karisma, Galax,
Scenic og Linear.

Belysning som gir et varmt og
behagelig lys.
Energibesparende og med
lang levetid. Ingen pærer som
må byttes ut. Integrert belysning i takskinnen kan du få til
modellene Nostalgi, Karisma,
Galax, Scenic og Linear.
Utvendig LED-belysning er et
valg til Woodline og Excellent.

Trespors skinnesett

Nedfrest gulvskinne

Trespors skinnesett er smart
når du vil ha tre dører og
ønsker maksimal
åpningsbredde. Tre spor
får du til Woodline Classic/
Royal/Modern, Nostalgi,
Karisma, Galax-modellene
og til Excellent.

Nedfrest enkeltspor gir en
pen terskelfri løsning. Kan
kun velges når gulv legges
samtidig. Kan velges til
modellene
Nostalgi, Karisma, Galax,
Scenic og Linear.

Innredning

Garderobestang med
LED-belysning

Hylle med
uttrekkbar bøyle

Garderobestang med
mykt lys som som slukkes automatisk. Enkelt å
montere. Batteridrevet.

Gir deg mulighet for
oppbevaring av
hengende klær ved
små dybder.

Skuffefronter i glass

Uttrekkbar hylle
med front

Skuffer med glassfronter
er et designelement som
gir deg mulighet til å
sette ditt personlige preg
på innredningen.

Passer for klær du vil gi litt
ekstra eksponering.

Uttrekkbar hylle
med ramme

Hylleseksjon med
rom

Gir deg mulighet for god
oversikt enten du
oppbevarer klær eller
andre ting.

Inndeling av brede
hyller til mindre rom
for bedre oversikt og
orden.

Meshkurver

Skuffeinnlegg

Kurver med
kurvramme og hjul
som glir lett. Finnes i
ulike størrelser.

Praktisk oppbevaring
av smykker, belter og
andre småting.

Uttrekkbart skostativ

Buksehenger

Skostativ som passer til
sko med både høy og lav
hæl. Rommer opp til 12
par sko.

Gir deg mulighet til å
henge opp buksene og
med uttrekk for enkel
tilgang. Finnes i fargene
hvit, svart og i platinum
og i ulike bredder.
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For øye
og sjel
All ære til hvitt, men noen ganger
er det herlig med litt farge eller
materialer som tilfører stemning
til rommet.
Kombiner etter egen smak fra vårt
sortiment av skyvedørsfyllinger og
innredning og få en løsning som
gjenspeiler din personlighet.
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Nyheter!
Tre, tre, tre. En av de sterkeste
interiørtrendene er et ønske om å føle ro
og nærhet til naturen. Våre trefyllinger
hjelper deg å skape den følelsen i hjemmet
ditt. Lyst eller mørkt, lett eller massivt –
la din egen smak avgjøre.
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Farger og materialer
Her ser du alle farger og materialer du kan velge til dine skyvedører og innredning. Husk at farger og
tresorter ser annerledes ut i virkeligheten enn i en trykket brosjyre. Se på utstilte produkter hos en av
våre forhandlere før du bestemmer deg.

Dørfyllinger
Melamin (M0)

Hvit 40002 *D

D =

Dobbeltsidige fyllinger		
Kan brukes som romdelere.

M =

Matt glass

H =

Herdet glass, glassbitene får
ingen skarpe kanter dersom
glasset skulle knuse.

Melamin eksklusiv (M1)

Hvit slett
40008 *D

Satin white
40122 *D

Nordic limestone
40104 *D

Meadow linen
40112 *D

Stoneware grey
40100 *D

Natural clay
40102 *D

Hvit slett melamin (40008) kan males eller tapetseres. Før maling bør overflaten behandles med heftgrunn. Ved tapetsering anbefales våtromslim. OBS!
Begge sider av panelet må behandles.

Spesialdekor (M2)

Hvit høyglans
40056

Blueberry milk
40114

Happy plum
40116

Clear sky blue
40120 *D

Full moon blue
40106 *D

Tremelamin (W1)

Rime frost oak
40006 *D

Milky limed oak
40007 *D

Sensible oak
40004 *D

Fresh pistacchio
40108 *D

Tarragon
40110 *D

Autumn chestnut
40118

Trefinér (W2)

Weathered grey oak
40029 *D

Tasteful teak
40023 *D

Humble ash
finér
80002 *D

Truly oak
finér
80012 *D

Genuine walnut
finér
80008 *D

Trefinér er et levende materiale. Det betyr at alle
overflater er ulike og har et eget uttrykk.

Innocent birch
40021 *D

Adorable ash
40025 *D

Avola hvit
40068 *D

Avola grå
40066 *D

Avola brun
40064 *D

Som standard levereres dører med trefylling (melamin
og finér) med stående mønsterretning. Du kan etter
forespørsel få dem levert med liggende mønsterretning.
På ekstra brede dører leveres alltid fyllingen med
liggende mønsterretning.
Stående fylling maks høyde/felt: 2564 mm
Liggende fylling maks høyde/felt: 1220 mm

Melaminens overflate er bestandig
og bevarer fargen godt.

Pleasant walnut
40026 *D
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Svart ask
40062 *D

Glass (G2)

Hvitt
50002

Poppy field
50030

Krystallhvitt
50022

Mellow cherry
50008

Speil (G1)

Créme
50010

Raspberry sorbet
50032

Lysebrunt
50018

Grått
50004

Svart
50006

Klart speil
30001

Gråtonet speil
30003

Bronsetonet speil
30002

Samtlige speil og fargede glass har en sikkerhetsfolie på baksiden av glasset. Denne sikkerhetsfolien skal bli sittende på dørene, ettersom
den er der for din sikkerhet.

Frosty mint
50060

Ved en eventuell skade som fører til at glasset
knuser, gjør sikkerhetsfolien at skårene sitter
fast i folien og minimerer risikoen for personskade. Ved montering av sikkerhetsfolien kan
det dannes luftbobler. Dette er ikke noe som
påvirker sikkerheten og det påvirker heller ikke
utseendet på fremsiden av glasset.

Glass eksklusiv (G3)

Speil og fargede glass er ikke mulig å velge til
dører som skal brukes som romdelere.
Herdede glass (50020, 50040, 50041 og
50042) behøver ingen sikkerhetsfolie og kan
brukes som romdelende skyvedører.
Frosting white
50056 *M

Wintry hazel
50054 *M

Snow cloud
50050 *M

Arctic night
50062 *M

Klart glass
50040 *D *H

Frostet glass
50020 *D *H

Gråtonet glass
50042 *D *H

Bronsetonet glass
50041 *D *H

Select (S1)

Iced ebony
50058 *M

Select eksklusiv (S2)

NCS - Natural Colour System®©
property of and used on licence from
NCS Colour AB, Stockholm 2010.

Hvit perlestaff
70015

Fresh lemoncurd
50052 *M

SELECT EKSKLUSIV NCS
innebærer at du kan få din
MDF- eller perlestaffdør malt
i valgfri farge fra NCS-skalaen.
Fyllingsmaterialet er
malt MDF.

NCS MDF
70010

Generelt om fyllinger
Med mange av våre fyllinger kan du få opp til
2700 mm høye dører uten avdelere.
En dør med liggende fylling må ha to fyllingsfelt
for høyder over 1200 mm og tre fyllingsfelt for
høyder over 2500 mm.
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Foldedører
Hvit
Menuett, Eurostar,
Opus, Gavott og
Hambo

Opus

Hvit ask
Menuett, Eurostar
og Opus

Menuett

Gavott
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Bjørk
Menuett og Opus

Eik
Menuett, Eurostar
og Opus

Hambo

Eurostar

Foldedør Hambo i hvitt.

Profiler

Lakkert
hvit MDF

MDF med
valgfri NCS-farge

Bjørk

Eik

MDF med
valgfri NCS-farge

Lakkert
hvit MDF

Woodline Royal og
Woodline Modern

Hvit

Matt sølv

Bronse

Nostalgi

Hvit

Matt sølv

Svart

Sanded
black

Hvit

Hvit

Galax

Eik

Woodline
Classic

Matt sølv

Bronse

Karisma

Sanded
grey

Bjørk

Matt sølv

Matt
gull

sanded
black

Bronse

Excellent

Hvit

Arktisk
sølv

Bronse

Eik

Trendline

Innredningsmaterialer
Innredning

Skuffefronter
i glass

Hvit
melamin

Melamin
i hvit avola

Melamin
i valnøtt

Krystallhvitt

Lysebrunt

Poppy
field

Hvitt

Platinum

Svart

Melamin
i eik

Melamin i
svart ask

Eikefinér

Svart

Ståldetaljer
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En variert dørmeny
Nå håper vi at denne brosjyren har gitt deg et øyeblikk
til å tenke, føle og bli inspirert av Lumis mange
muligheter. Avslutningsvis vil vi gi deg en praktisk
oversikt over våre dørmodeller for at du enkelt skal

kunne se hvilke profilfarger, fyllinger og tilbehør du
kan legge til hver modell. Vær så god, det er bare å
plukke etter behov og smak.

Skyvedører uten profil

Linear

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Plain

- Én fylling per dør
- Softclosing
- Integrert LED-belysning
- 3-spors skinnesett
- 1-spor nedfrest gulvskinne
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist
- Kan brukes som romdeler
- Vegghengt takskinne

Scenic

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Adorable ash
Tasteful teak

- Én fylling per dør
- Softclosing
- Integrert LED-belysning
- 3-spors skinnesett
- 1-spor nedfrest gulvskinne
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist
- Kan brukes som romdeler
- Vegghengt takskinne

Skyvedører med treprofil

Woodline Classic

Profil

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Profilbredde: 58
mm

G1 Speil
G2 Glass
G3 Glass eksklusiv
Profilens farge eller tresort

- 1-2 fyllingsfelt per dør
- Maks 2 fyllinger per dør

Profil

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Profilbredde: 70
mm

G1 Speil
G2 Glass
G3 Glass eksklusiv
Profilens farge eller tresort

- En fylling per dør

Profil

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Profilbredde: 70
mm

G1 Speil
G2 Glass
G3 Glass eksklusiv
Profilens farge eller tresort

- 4 fyllingsfelt per dør
- Maks 2 fyllinger per dør

eik
bjørk
hvit MDF
valgfri NCS-farge

Woodline Royal

eik
bjørk
hvit MDF
valgfri NCS-farge

Woodline Modern

eik
bjørk
hvit MDF
valgfri NCS-farge
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- Utvendig lyslist (LED)
- 1-sporsskinne for 3-sporsløsning
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist

- Utvendig lyslist (LED)
- 1-sporsskinne for 3-sporsløsning
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist

- Utvendig lyslist (LED)
- 1-sporsskinne for 3-sporsløsning
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist

Skyvedører med aluminiumsprofil

Galax

Profiler

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Profilbredde: 54 mm

M0 Melamin
M1 Melamin eksklusiv
M2 Spesialdekor
G1 Speil
G2 Glass
G3 Glass eksklusiv
W1 Melamin tre
W2 Finér
S1 Select
S2 Select eksklusiv

- 1-10 fyllingsfelt per dør
- Maks 10 fyllinger per dør

hvit
matt sølv
bronse
svart
Sanded grey

Karisma
Profilbredde: 40 mm
hvit
matt sølv
bronse
Sanded black

- Softclosing
- Integrert LED-belysning
- 3-spors skinnesett
- 1-spors nedfrest gulvskinne
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist
- Skråkappet skyvedør
- Vegghengt takskinne
- Ekstra høye dører maks 3300 mm
- Ekstra brede dører maks 1600 mm

Nostalgi
Profilbredde: 30 mm
hvit
matt sølv
bronse
Sanded black

Excellent

Profil

Fyllningar

Fakta och tillval

Profilbredde: 30 mm

M0 Melamin
M1 Melamin eksklusiv
M2 Spesialdekor
G1 Speil
W1 Melamin tre
W2 Finér
S1 Select
S2 Select ekslusiv

- 1-2 fyllingsfelt per dør
- Maks 2 fyllinger per dør

hvit
matt sølv
bronse
matt gull

- Utvendig lyslist (LED)
- 1-sporsskinne for 3-sporsløsning
- Forhåndstapet gulvskinne
- Børstelist
- Skråkappet skyvedør til spiss
- Du kan ha to skråkappede skyvedører
ved siden av hverandre.

Skyvedører med stålprofil

Trendline

Profil

Fyllinger

Fakta og tilvalg

Profilbredde: 25 mm

Melamin
M1 Melamin eksklusiv
G1 Speil
W1 Melamin tre

- Én fylling per dør

hvit
arktisk sølv
eikelaminat
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Ta en nærmere titt
0å

”En jeg kan stole på."
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Vi mener at man skal kunne stille høye krav til en oppbevaringsløsning i dag. Den skal
både passe stilen i hjemmet ditt og samtidig være funksjonell i hverdagen. Vår fabrikk
i Mullsjø i Sverige, har produsert oppbevaringsprodukter med god kvalitet siden
midten av 70-tallet. Våre kvalitetsprodukter er et resultat av mange års kunnskap
og erfaring, og derfor gir vi deg 10 års garanti på alle bevegelige deler.

Vi hjelper deg!
Med Lumi kan du realisere dine oppbevaringsdrømmer. Vi gjør det enkelt. Det eneste du trenger
å gjøre er å måle, så hjelper vi deg å fullføre din

1.
2.

Mål nøyaktig og ta med deg målene til din
forhandler.
Tenk gjennom hvilke farger og materialer du
ønsker på skyvedører og innredning. Hva du
skal oppbevare der er også lurt å tenke
igjennom på forhånd.

løsning. Besøk din forhandler, så får du all den hjelp
du trenger! Forhandleroversikt finner du på
www.lumi.no.

3.
4.

Besøk din forhandler som kan hjelpe deg å tegne
både innredning og skyvedørsløsning i vårt
planleggingsverktøy. Forhandleren legger også inn
bestillingen.
Etter 2-6 uker har vi produsert en oppbevaringsløsning etter de mål og farger du har angitt.

Mål høyden på tre steder.
I hver ende og i midten ca.
70 cm ut fra bakveggen, eller
der dørene skal monteres. Det
hender at gulv og vegger er litt
skjeve og at målene avviker noe.
Bredden måles fra vegg til vegg,
langs gulvet og taket ca. 70 cm
ut fra bakvegg. Bruk alltid
bredeste bredde og laveste
høyde.

På www.lumi.no har vi alltid åpent!
Der finner du mer inspirasjon og informasjon.
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940216 ©Elfa International AB. All rights reserved. Med forbehold om sortimentsendringer og trykkfeil. VER.1 Okt. 2016. Lumi er et registrert varemerke for Elfa International AB.

Av trykktekniske årsaker kan bildene av farge- og
materialvalg i katalogen skille seg noe fra virkeligheten.

Elfa Norge AS
Leif Weldingsvei 14, 3208 Sandefjord
Kontakt oss: kundeservice@elfa.com

www.lumi.no
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