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Panel Royal Antique

Loftklods Geilo

Hyldeknægt Lars

Vindueskarm Helen

Radiatorskjuler Klara

VORES MILJØANSVAR
FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND
Vi vil gerne bidrage til et bæredygtigt samfund på forskellige måder,
og som en del af vores langsigtede strategi er vi med i følgende
organisationer:

Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes er en uafhængig global
paraplyorganisation til evaluering og fælles
anerkendelse af nationale skovstandarder, der
arbejder for bæredygtigt skovbrug gennem
uafhængig tredjepartscertificering.

Forest Stewardship Council ® er en uafhængig,
frivillig global organisation, som arbejder
for bæredygtigt og ansvarligt skovbrug. Med
certificeringen tilstræbes en god balance
mellem økonomi, miljø og sociale spørgsmål.

INDHOLD
SKYDEDØRE				

GULVPROFILER

Switch				Side 10

Detaljer til gulvet 				

Side 110

Decotique				Side 12

Gulvprofiler Standard				

Side 112

Nordic				Side 16

Gulvprofiler Fix 				

Side 112

Entry				Side 20

Gulvprofiler Natur				

Side 113

Twinpack 				

Traditionelle bundstykker 			

Side 113

Hvilken profil bruges til hvad? 		

Side 113

Side 22

SKYDEDØRE/RUMDELERE
Fantasi				Side 26

GULVETS AFSLUTNING OG OVERGANGE

Shoji				Side 28

Gulvprofiler Standard				

Side 114

Gulvprofiler Fix 				

Side 116

Gulvprofiler Natur				

Side 118

Bundstykker 				

Side 119

WIDE OPBEVARINGSSYSTEM
Singel-montering				Side 36
Vægfast montering				

Side 38

Fritstående opbevaring				

Side 42

Til eksisterende garderobe			

Side 43

WIDE ORDNA
ORDNA startkit 				

Side 46

Stativ MINI				

Side 48

Stativ Standard				

Side 49

VÆLG INDHOLD TIL DIN OPBEVARINGSLØSNING
Udtræksrammer og glidelister			
Side 50
Opbevaringskurve				Side 51
Opbevaringshylder				Side 52
Hyldeknægte				Side 53
Opbevaring af tøj og sko			

Side 54

Tilbehør				Side 55
Entréopbevaring				Side 56
Entrémåtter 				

Side 57

INTERIØR
Radiatorskjulere 				

Side 60

Insektgardiner 				

Side 70

Dekorative vinduer 				

Side 71

Vindueskarme				Side 72
Hyldeknægte 				

Side 75

Vægpaneler 				

Side 80

Hvælvinger				Side 90
Loftbjælker 				

Side 93

Stukdekorationer 				

Side 94

Dekorative klodser				

Side 98

Bordplader i træ og laminat			

Side 100

Fliselister				Side 106
Lyslister				Side 106
Pladematerialer				Side 107

TRAPPEMILJØ
Trappemiljø introduktion

Side 121

Tag skridtet fra ord til handling

Side 122

Ting at huske ved trapperenovering

Side 123

Hvornår bruger man enkelthenholdsvis dobbelttrin?

Side 125

Et koncept fyldt med muligheder

Side 127

Trappetrin i massivt træ

Side 128

Renovering af trappeafsats – etagen på trappen

Side 130

Trapperenovering i laminat med struktur

Side 132

Håndlister og gelænderholdere

Side 134

Sikkerhed og tryghed i hverdagen

Side 136

Trapperækværk til ethvert behov

Side 138

Trapperækværk NEW YORK

Side 140

Trapperækværk HELSINKI

Side 142

Trapperækværk OSLO

Side 144

Trapperækværk STOCKHOLM

Side 145

Tremmeværk COPENHAGEN

Side 146

Sådan måler du trinnets længde og dybde før køb Side 147

Alle mål i kataloget er i mm,
hvis der ikke er angivet andet.
L = Længde T = Tykkelse
B = Bredde H = Højde D = Dybde

Vi tager forbehold for ændringer
i produktsortimentet, trykfejl og
nuanceforskelle.

SKYDEDØRE

OPBEVARING | 6

FIND STILEN, OG
TAG DEN MED HJEM
Lundbergs nye skydedøre passer til alle hjem.
Hos os kan du hurtigt og nemt finde en eksklusiv designløsning, som
passer til din stil. Flere af modellerne kan du desuden skræddersy helt
efter mål, smag og behag.

CHOOSE PRICELY
Højt designniveau er ofte lig med høje priser. Men ikke altid. Lundbergs opbevaringsløsninger giver dig mulighed for at organisere hjemmet med gennemtænkte løsninger i
et eksklusivt design. Uden at betale for meget.

SLIP FOR LANGE LEVERINGSTIDER

Hos Lundbergs finder du et stort udvalg af
farver, stilarter og materialer at vælge imellem.
Desuden tilbyder vi skydedøre i både faste mål
og efter bestilling.

Vores skydedøre i faste mål er ofte på lager.
Tag dørene med hjem med det samme, og
monter dem, eller hent dem hos din forhandler
inden for få dage.
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STORT UDVALG

VORES SMARTE
PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ
Med vores nye planlægningsværktøj kan du
prøve dig frem med forskellige farver, modeller,
fyldninger og rammer. Enkelt og bekvemt.

FSC -CERTIFICERET KVALITET
®

Alle vores skydedøre er af høj kvalitet og
fås i mange forskellige design. Træpanelet i
vores døre er FSC ® -certificeret og kommer fra
ansvarligt skovbrug.

NU BEGYNDER DET
Vores opbevaringsløsninger er designet, så de kan tilpasses i det uendelige. Farver, stilarter og tekniske
løsninger, som kan kombineres efter dine behov, så dit liv fungerer optimalt. Vi hjælper dig med at tage
kontrollen over dine ejendele og se løsningen for hvert rum.

KONTORET

BØRNEVÆRELSET

Har du brug for et uforstyrret sted, når du arbejder

I havde jo egentlig bestemt jer for at begrænse legetøjet.

hjemmefra? Et separat atelier, hvor du kan male i

Pludselig er hele gulvet fyldt, og kommodeskufferne

weekenden? Måske begge dele? Hjemmekontoret har

kan knap nok lukkes. Med hylder, kurve og knager får

mange anvendelsesmuligheder. Vi har løsningen til

legetøjet sin egen plads.

både job og fritidsinteresser.
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SOVEVÆRELSET

ENTRÉEN

Søvn er vigtig, og man vil helst have den der rolige,

Entréen er et udsat sted. Her skal der være plads til

behagelige oase, som bare indgyder til afslapning.

både sko, jakker, støvler, halstørklæder og regntøj

Ikke en stor tøjbunke, som minder én om alt det, man

på én gang. Vi har knagerækker, knager, kurve og

skal have gjort. Med vores opbevaringssystem får hver

skydedøre, så du ikke behøver at skamme dig, når

ting sin egen plads og giver dig den ro, du har brug for.

gæsterne kommer.

NY
HE

SLIP KREATIVITETEN LØS

D!

TEST VORES NYE SKYDEDØRS-KONFIGURATOR

1

Prøv dig frem i ro og mag for at finde den skydedørsløsning, der passer til netop dig.

2

Vælg blandt et stort udvalg af farver og rammer.

3

Sammenlign med forskellige døre for at se, hvilket design der passer bedst.

4

Vælg det mest økonomiske alternativ – sammenlign skydedøre i faste mål og efter bestilling.

5

Tag din favoritløsning med til din nærmeste forhandler, og bestil efter din tegning.

BESTEM DINE EGNE MÅL
Vi tilbyder også skydedøre, der er tilpasset præcis efter dine mål. På den måde kan du tilpasse din
opbevaringsløsning og udnytte pladsen efter dine behov.
Ved at sammenligne de to forskellige varianter kan du træffe en bedre beslutning ud fra det, der er
vigtigt for dig. Hvis du gerne vil have skydedøre med hjem fra en af vores forhandlere samme dag, anbefaler vi døre efter faste mål, som er på lager. Hvis du har nogle præcise mål, som din dørløsning skal
opfylde, så anbefaler vi, at du bestiller skydedøre efter mål. Når du bestiller skydedøre efter mål, findes
der også endnu flere farver at vælge imellem til fyldninger og rammer. Leveringstiden på skydedøre
efter mål er cirka 5-6 uger.
Skydedørene i faste mål findes i tre forskellige dørserier. Entry, Nordic og Decotique.
Disse kan også bestilles efter mål sammen med en fjerde dørserie, Switch.
Du kan læse mere om hver enkelt dørserie på de kommende sider.

Scan kode
n
med dit mo
bilkamera!
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Med vores nye planlægningsværktøj til skydedøre kan du i ro og mag visualisere dit kommende køb – så
dine skydedøre matcher dit hjem og din stil. Måske foretrækker du en stilren, minimalistisk model i tonet
glas, en klassisk spejldør eller en tidløs skydedør med træpanel for et hyggeligt look.

SWITCH
Er med sit dobbeltsidede design det perfekte valg til at skabe et elegant walk-in-closet eller en elegant rumdeler.
Vores moderne skydedøre i Switch-serien kan på en flot og smart måde forvandle et rum, skabe et nyt eller helt
enkelt give hjemmet et mere moderne udseende. Switch fremstilles nøjagtigt efter dine mål og udstyres med en
aluminiumsramme, som giver enestående styrke og holdbarhed. Det store udvalg af fyldningsmaterialer giver
forskellige indretningsmuligheder. Dørene er nemme at montere.

NYHED!
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DET MODERNE VALG
Switch er både moderne og alsidig. Det afrundede rammedesign er dobbeltsidet og har en række forskellige
træ-, glas- og spejlfarver at vælge imellem til fyldning. Vælg glas på begge sider eller et spejl i en anden farve på
bagsiden for at skabe et moderne udseende. Ved valg af træfyldning tilbydes samme farve og designstruktur på
begge sider.
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Switch-designet kan laves som et enkeltpanel eller et 3-delt panel i forskellige design. Vælg selv!

FUNKTIONER
• 24 mm ramme i aluminium af høj kvalitet
• Fremstilles i Europa
• Alt glas er sikkerhedsglas og er BSEN12600-certificeret
• Alle vores træpaneler er FSC-certificerede ®
• Alle døre er produceret med bevægelige dele af høj kvalitet med 10 års garanti.

Skab dit
Switch-produkt efter
dit behov!

DECOTIQUE
Decotique har en eksklusiv kvalitet og et stilrent design. Denne model findes i standardmål og kan nu også bestilles
efter mål med vores nye planlægningsværktøj. I standardmålene fås dørene med hvidt glas eller med spejl
og aluminiumsramme i sort eller mat sølv. Skydedørene efter mål fås med glas eller spejl i 13 forskellige farver.
Todelingen på dørens front fungerer som et integreret håndtag for et diskret og minimalistisk udtryk.

NYHED!
Kan også
bestilles
efter mål
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ELEGANT ALUMINIUMSRAMME

Decotiques håndtag er integreret i den todelte front

Rammerne i aluminium fås i sort eller mat sølv og passer

midtpå døren. En enkel og diskret løsning, som også gør, at

godt til både spejldøren og det hvide glas. Match med din

døren syner på en anden måde i rummet.

stil og indretning derhjemme for at få den rette stemning.
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INTEGRERET HÅNDTAG

LOFT- OG GULVSKINNER I MAT SØLV ELLER SORT
Decotiques loft- og gulvskinner findes i mat sølv eller sort aluminium og kan skæres til. Hjulets design
følger sporets kontur i en jævn bevægelse og leveres altid med afsporingsbeskyttelse.

Skræddersy
Decotique med vores
planlægningsværktøj

OM DECOTIQUE
Enkeltsidet skydedør med 12 mm aluminiumsramme, for et minimalistisk udseende. Hjulets placering under rammen
giver et diskret og funktionelt look. De gummibelagte tophjul sænker lydniveauet yderligere, så Decotique glider
næsten ubemærket ud til siden, når du skal have adgang til skabet.

SÅ ENKELT VÆLGER
DU DECOTIQUE I FASTE MÅL

1. MÅL PLADSEN
Det første skridt er at måle pladsen, hvor dørene
skal placeres. Mål højden mellem gulv og loft tre
forskellige steder som vist på billedet. Mål bredden
både ved loft og gulv.

2. VÆLG DESIGN
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Vælg design og det antal døre, som passer til din åbningsbredde. Anbefalet
døroverlap for Decotique: 12 mm. Monteringshøjde 2355 mm. Dørene fås i
bredderne 610, 762 samt 914 mm.

DECOTIQUE
Spejl 2 paneler
aluminiumsramme
i mat sølv

DECOTIQUE
Spejl 2 paneler
aluminiumsramme
i mat sort

DECOTIQUE
Hvidt glas 2 paneler
aluminiumsramme
i mat sølv

Bredde 610 – Art. 71068
Bredde 762 – Art. 71069
Bredde 914 – Art. 71070

Bredde 610 – Art. 71071
Bredde 762 – Art. 71072
Bredde 914 – Art. 71073

Bredde 610 – Art. 71074
Bredde 762 – Art. 71075
Bredde 914 – Art. 71076

3. VÆLG FARVE
Vælg farve på loft- og
gulvskinner. Skinnerne
fås i mat sort og sølv
for Decotique.

DECOTIQUE
Loft- & gulvskinne
Aluminium,
mat sølv

DECOTIQUE
Loft- & gulvskinne
Aluminium,
sort

Loftskinne L1803xH52xD82
Gulvskinne L1803xH7xD75
– Art. 71077

Loftskinne L1803xH52xD82
Gulvskinne L1803xH7xD75
– Art. 71079

Loftskinne L2692xH52xD82
Gulvskinne L2692xH7xD75
– Art. 71078

Loftskinne L2692xH52xD82
Gulvskinne L2692xH7xD75
– Art. 71080
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”

Når du organiserer dine ting, får du
ikke blot mere plads. Du får også
mere tid”.

NORDIC
En moderne klassiker med ramme i stål, som passer til alle rum, hvor du gerne vil skabe god opbevaring. I faste
mål fås Nordic-dørene i farverne hvid eller greige med fyldning af træ, glas eller spejl, som gør, at rummet virker
større. Nordic kan nu også bestilles efter mål med vores nye planlægningsværktøj i et endnu større udvalg af
farver for både rammer og fyldning.

NYHED!
Kan også
bestilles
efter mål
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GULV- OG LOFTSKINNER I SØLV
Gulvskinnerne til NORDIC fås i sølv eller hvid med to forskellige længder (1803 og 2692 mm). Bundhjulene er
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lavet med kuglelejer, som giver en blød og jævn bevægelse, hver gang du åbner eller lukker døren.

MASSIV OG ELEGANT RAMME
Den 75 mm brede ramme er malet og har et både massivt og elegant udtryk.
Skydedøren passer godt til f.eks. entréen eller soveværelset.

Skræddersy
Nordic med vores
planlægningsværktøj

OM NORDIC
Enkeltsidet skydedør med 75 mm ramme i hvidt eller greigefarvet stål. Skydedørene kan monteres fra væg til væg
eller væg mod gavlside. Nordic kan bygges ind, så den passer til din indretning derhjemme. Bundhjulene er lavet
med kuglelejer, som gør, at døren nemt og elegant kan skydes ud til siden, når du har brug for adgang til skabet.
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SÅ ENKELT VÆLGER
DU NORDIC I FASTE MÅL

1. MÅL PLADSEN
Det første skridt er at måle pladsen, hvor dørene skal placeres. Mål højden
mellem gulv og loft tre forskellige steder som vist på billedet.
Mål bredden både ved loft og gulv.

2. VÆLG DESIGN

NORDIC
Hvid
Stålramme hvid

NORDIC
Spejl
Stålramme hvid

NORDIC
Hvidt glas
Stålramme hvid

NORDIC
Hvid 3 paneler
Stålramme hvid

Bredde 610 – Art. 71030
Bredde 762 – Art. 71031
Bredde 914 – Art. 71032

Bredde 610 – Art. 71033
Bredde 762 – Art. 71034
Bredde 914 – Art. 71035

Bredde 610 – Art. 71053
Bredde 762 – Art. 71054
Bredde 914 – Art. 71055

Bredde 610 – Art. 71056
Bredde 762 – Art. 71057
Bredde 914 – Art. 71058

NORDIC
Greige
Stålramme greige

NORDIC
Spejl
Stålramme greige

NORDIC
Greige 3 paneler
Stålramme greige

Bredde 610 – Art. 71059
Bredde 762 – Art. 71060
Bredde 914 – Art. 71061

Bredde 610 – Art. 71062
Bredde 762 – Art. 71063
Bredde 914 – Art. 71064

Bredde 610 – Art. 71065
Bredde 762 – Art. 71066
Bredde 914 – Art. 71067

3. VÆLG FARVE
Vælg farve på loft- og
gulvskinner. Skinnerne fås
i hvid og sølv for Nordic.

NORDIC
Loft- & gulvskinne
Stål, hvid

NORDIC
Loft- & gulvskinne
Stål, sølv

Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71036

Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71022

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71037

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71023

Se også vores andre
FSC ®-certificerede produkter.
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Skydedørene i faste mål passer til de mest almindelige rumdimensioner. Vælg design og
det antal døre, som passer til din åbningsbredde. Anbefalet døroverlap for Nordic: 75 mm.
Monteringshøjde 2355 mm. Dørene fås i bredderne 610, 762 samt 914 mm.

ENTRY
Stilrene skydedøre i et traditionelt formsprog, som passer godt i både bryggerset og soveværelset. I faste mål fås
Entry-dørene med en sølvfarvet stålramme med hvidt panel, hvidt glas eller spejl. Entry kan nu også bestilles
efter mål med vores nye planlægningsværktøj i et endnu større udvalg af farver for både rammer og fyldning.

NYHED!
Kan også
bestilles
efter mål
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Skræddersy
Entry med vores
planlægningsværktøj

OM ENTRY
Entry er en enkeltsidet skydedør med en 25 mm bred sølvfarvet stålramme. Skydedørene kan gå fra væg til
væg eller væg mod gavlside. Bundhjulene er lavet med kuglelejer, som gør, at døren nemt og elegant kan
skydes ud til siden, når du har brug for adgang til skabet.

SÅ ENKELT VÆLGER
DU ENTRY I FASTE MÅL

1. MÅL PLADSEN
Det første skridt er at måle pladsen, hvor dørene skal placeres. Mål
højden mellem gulv og loft tre forskellige steder som vist på billedet.
Mål bredden både ved loft og gulv.

2. VÆLG DESIGN
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Skydedørene i faste mål passer til de mest almindelige rumdimensioner. Vælg design og
det antal døre, som passer til din åbningsbredde. Anbefalet døroverlap for Entry: 25 mm.
Monteringshøjde 2355 mm. Dørene fås i bredderne 610, 762 samt 914 mm.

ENTRY
Hvid
Stålramme sølv

ENTRY
Spejl
Stålramme sølv

ENTRY
Hvidt glas
Stålramme sølv

Bredde 610 – Art. 71044
Bredde 762 – Art. 71045
Bredde 914 – Art. 71046

Bredde 610 – Art. 71047
Bredde 762 – Art. 71048
Bredde 914 – Art. 71049

Bredde 610 – Art. 71050
Bredde 762 – Art. 71051
Bredde 914 – Art. 71052

3. VÆLG FARVE
Vælg farve på loft- og gulvskinner. Skinnerne fås i hvid
og sølv for Entry.

ENTRY
Loft- & gulvskinne
Stål, hvid

ENTRY
Loft- & gulvskinne
Stål, sølv

Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71036

Loftskinne L1803xH45xD87
Gulvskinne L1803xH8xD57
– Art. 71022

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71037

Loftskinne L2692xH45xD87
Gulvskinne L2692xH8xD57
– Art. 71023

TWINPACK
Twinpack består af to skydedøre samt loft- og gulvskinner i samme pakke. Økonomisk, nemt og bekvemt
for dig, der har brug for en hurtig skydedørsløsning, som skjuler interiøret. Skydedørene har en hvid, stilren
stålramme og fås i neutral hvid eller med spejl.
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TO DØRE I ÉN PAKKE
Twinpack leveres med to døre i samme pakke. Maksimal åbningsbredde er 1200 mm.
Der medfølger loft- og gulvskinner til skydedørene (gulvskinne: L1200xH7xD56 mm, loftskinne:
L1200xH40xD90 mm). Spejldørene består af 4 mm spejlglas med sikkerhedsfilm. Monteringshøjde 2355 mm.

TWINPACK
Hvid
Stålramme hvid

TWINPACK
Spejl
Stålramme hvid

Bredde 610 – Art. 71040

Bredde 610 – Art. 71041
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SKYDEDØRE OG
RUMDELERE
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GØR DET SELV

FANTASI

Fantasi er vores gør det selv-løsning for skydedøre med nem tilpasning og montering.
Ramme, gulv- og loftskinne er lavet af aluminium og leveres sammen med hjul af høj kvalitet. En
smart løsning til f.eks. trange rum, loftværelset eller under et skråtag. Dørens fyldning vælger du selv.

VÆLG SUPPLEMENT
Fantasi skydedørsramme
Aluminium inkl. 4 hjul

Loft- og gulvskinne
Aluminium

H2588xB1000
– Art. 40460

L1800xH35xB81
– Art. 40461

VÆLG FARVE & FYLDNING
Vælg selv dit fyldningsmateriale. Panel, gulv eller andet
plademateriale, som er 8 mm i tykkelsen. Mal eller tapetser.
Vælg selv! Smart, flot og nemt!
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L2400xH35xB81
– Art. 40462

SHOJI
Vores løsning Shoji kan fungere både som skydedør og som smart rumdeler. Det funktionelle og
tidløse design gør, at Shoji passer ind i de fleste hjem. Både ramme og fyldning kan tilpasses i
størrelsen og skæres let med en sav for dem, som gerne vil gøre det selv.
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SKYDEDØR ELLER RUMDELER?
Skal du bruge Shoji som skydedør? Monter Shoji med gulvog loftskinner med hjulsæt. Overvejer du at bruge Shoji
som rumdeler, skal du i stedet vælge vores gavlbenpar
og forlængerstykker. Benene har justerbare fødder, så du
slipper for at skrue i hverken gulv eller loft.

VÆLG RAMME
Rammen findes i farverne sort eller hvid.

MDF betrukket med
sort folie

MDF betrukket med
hvid folie

NCS 9000 glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40439

NCS S0500-N glans 60
H2300xB930xD25
– Art. 40438

Ben og skinner i aluminium samt hjulsæt.

Gavlbenpar
– justerbar fod

Forlængerstykker
– justerbar fod

Hjulsæt inkl.
dørstop

Loft- og gulvskinne

Aluminium, 1 par
H2380xB20xD40
– Art. 40433

Aluminium, 1 stk.
H2380xB20xD40
– Art. 40432

1 par (et par per dør)
– Art. 40443

Aluminium
Gulvskinne
L1800xB70xH8
Loftskinne
L1800xB68xH50
– Art. 40444

VÆLG FYLDNINGSALTERNATIV
Sæt dit eget præg ved at mikse og matche efter smag og behag.

Sortlakeret HDF

Hvidlakeret HDF

Frostet akrylplast

Tonet sort akrylplast

Akrylglas klart

NCS 9000 glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40442

NCS S0500-N glans 60
H828xB529xD3,2
– Art. 40441

H828xB529xD3,2
– Art. 40435

H828xB529xD3,2
– Art. 40445

H828xB529xD3
– Art. 40436

COPENHAGEN TREMMEVÆRK
SOM RUMDELER
Copenhagen tremmeværk har flere
funktioner. Som rumdeler, afskærmning
eller trapperækværk. En praktisk måde at
skabe flere rum i ét – og som samtidig er
en flot detalje.
Læs mere om Copenhagen tremmeværk
på s. 146.
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VÆLG SUPPLEMENT
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TIPS TIL GODE
OPBEVARINGSLØSNINGER
Her har vi samlet nogle enkle tips, som kan være gode at have ved hånden, når du skal lave din nye
skydedørsløsning. Hvis du har flere spørgsmål til vores produkter, så kontakt din nærmeste forhandler,

PÆNT OG ORDENTLIGT

SOFT-CLOSE SKABER RO

Det er dejligt, når alt er på plads. Endnu bedre er det,

Pas godt på din nye opbevaringsløsning og ro derhjemme.

når det hele også ser pænt og ordentligt ud. Tænk på, at

Tilvalget Soft-close fås til flere af vores skydedøre og

kasser, kurve og bøjler i ensartede farver giver et roligere

giver en blød og behagelig følelse, hver gang du lukker

og mere velordnet indtryk.

skydedøren.

RYD OP EFTER ÅRSTID

GØR DIN GARDEROBE PERSONLIG

Hver årstid har sine egne ting. Når foråret kommer,

Med vores skydedør Fantasi kan du skabe din helt

behøver vinterstøvlerne næppe at stå fremme. Med f.eks.

egen unikke opbevaringsløsning. Tapetser skydedøren

en skohylde i din opbevaringsløsning kan du nemt rydde

med moderne tapet, eller skab dit eget fototapet med

op i entréen, få overblik og klare rengøringen.

herlige minder!
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besøg www.lundbergs.se, eller følg os på vores andre sociale kanaler!
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WIDE OPBEVARINGSSYSTEM
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ÉT SYSTEM
TUSINDVIS AF MULIGHEDER
WIDE er vores smarte opbevaringssystem med praktiske, funktionelle og
fleksible produkter, som giver orden i sagerne. Vælg, og kombiner efter
forholdene i dit hjem, og tag omsider kontrol over rummet.
Du finder hele sortimentet på lundbergs.com

SINGEL-MONTERING

VÆGFAST MONTERING

Med vægbeslaget WIDE Singel kan du skabe smarte

Vægfast montering er baseret på bærelister, som du

løsninger, hvor der ikke er så meget plads. Vægbeslaget

hænger vægskinner på eller traditionelle vægskinner,

optager minimal plads på væggen og er designet til, at du

som monteres direkte på væggen. Passer til mange typer

hurtigt kan skifte opbevaringsprodukt, f.eks. fra hjelmholder

af rum og giver maksimal fleksibilitet.
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til bøjlehænger.

FRITSTÅENDE STATIV

TIL EKSISTERENDE GARDEROBE

Fritstående opbevaring er en smart løsning til dig, som

Frisk din eksisterende garderobe op, og skab

gerne vil slippe for at bore hul i væggen. Med WIDEs stativ

smartere opbevaring med WIDEs universal

og tværstænger

glidelister. Garderobens bredde og glidelistens

kan du tilpasse opbevaringsprodukterne efter dine

justeringsmuligheder styrer, hvilken kurv du skal vælge.

ejendele og behov.

SINGEL-MONTERING
Selv små rum kan forvandles til smarte opbevaringsløsninger. Med vores Singelmonteringssystem får du mest muligt ud af den plads, du har. Vægbeslaget findes i både
en rund og oval model, hvorpå du kan skifte produkter efter behov.
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SMART VÆGBESLAG, SOM GIVER
MANGE MULIGHEDER
Singel-vægbeslaget er en unik løsning, som er skabt til
mindre rum, hvor du ikke har plads til eller ønsker at
montere med vægskinner. Produkterne, som monteres
på vægbeslaget, kan udskiftes efter behov.

FRA MOTORCYKELHJELM TIL BØRNEFØDSELSDAG MED ET ENKELT KLIK
Får du mange gæster i weekenden? Byt hurtigt og nemt
hjelmholderen ud med en bøjlehænger for at frigøre
mere plads til besøgendes overtøj.

Singel-vægbeslaget monteres med to skruer i væggen.
Du kan derefter montere forskellige produkter fast på
vægbeslaget, f.eks. en bøjlehænger, hjelmholder eller

Se hele WIDEsortimentet på
lundbergs.com

Vægbeslag Singel rund

Vægbeslag Singel oval

Ø100x16, hvid – art. 72134
Ø100x16, sølv – art. 73134
Ø100x16, sort – art. 74207

125x58x16, hvid – art. 72135
125x58x16, sølv – art. 73135
125x58x16, sort – art. 74206

Monteres med 2 skruer

Bøjlehængeren Styra passer til både
Singel-montering og vægfast montering.
En smart løsning, når du har brug for opbevaring af meget tøj med begrænset plads
i bredden.

Monteres med 2 skruer

Singel-vægbeslaget kan også bruges, når du
skal montere en enkelt hylde eller nogle få
stykker. Flot og smart, når du gerne vil slippe
for bærelister eller vægskinner.

Også trådhylder, skostativer, vægkurve og
buksehængere kan monteres med vægbeslaget Singel. Du finder hele sortimentet på
lundbergs.com
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hyldeknægt. Skruerne skjules af produkterne.

VÆGFAST MONTERING
Med WIDE vægfast montering får du mange opbevaringsmuligheder på begrænset plads.
De forskellige opbevaringsprodukter sættes fast på skinner, som hænger fra en bæreliste eller skrues
fast direkte på væggen. Systemet kan udbygges eller ændres efter, hvordan dit behov ser ud lige nu.
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HÆNG OPBEVARINGEN PÅ BÆRELISTEN
Bærelisten er det eneste, du behøver at skrue op på
væggen. Når bærelisten er monteret, hænger du
skinnerne på listen og ned mod gulvet. Du kan derefter
sætte trådhylder, hyldeknægte, klædestænger,
buksehængere og forskellige opbevaringskurve
fast på skinnerne for at skabe din egen personlige
opbevaringsløsning.

Vores hyldeknægte til trådhylderne har fastgørelsespunkter,
som gør det både sikkert og
nemt at montere hylden på
hyldeknægten. Hyldeknægtene
har også huller til klædestangsholdere (tilbehør).

Foruden sølv og hvid findes vores vægskinner og hyldeknægte også i sort, som passer
ekstra godt sammen med hyldepladen i træ.

Pas godt på dine sko! Sko, der er uden for
sæson, bør du opbevare et andet sted end
i entréen. Vores skohylder gør det nemt at
opbevare skoene.
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De traditionelle hyldeknægte
findes i mange forskellige
dybder. Samtlige hyldeknægte
har huller til montering af
hyldeplader, og de længere
hyldeknægte er forsynet med
huller til klædestangsholdere
(tilbehør).

Dobbeltkrogene monteres direkte på
skinnen og giver smarte opbevaringsmuligheder til f.eks. tasker og bælter.

”

Opbevaring kræver plads, men hvis du
sørger for, at der er lidt plads mod væg
og dør, virker løsningen stadig let”.
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FYLD OPBEVARINGEN MED
PRODUKTER I FASTE MÅL

Buksehængere 450
– også i bredden 600

Suppler din vægfaste opbevaring
Udtræksramme 600 / Trådkurv

med tilbehør såsom trådhylder,
udtræksrammer med stof-, tråd- eller
netkurve, buksehængere, klædestænger

Udtræksramme 450
/ Trådkurv

med mere.

Skohylde 600 enkel

Målene 450, 600 og 900 er cc-målene

450 mm

(centrum til centrum på skinnerne),

450 mm

600 mm

som gør, at du kan skrue de traditionelle
vægskinner fast i væggens stolper.
Skohylde 600

Produkterne i faste mål har beslag til
seriemontering, som gør, at du kan bygge
videre på din opbevaringsløsning på
samme skinne.
Hyldeplade 900
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Tørrestativ 600

DELENE DU HAR BRUG FOR TIL SKELETTET
Produkterne kan skæres i den ønskede længde

Bærelister og hængeskinner

Hængeskinne hvid
(mål i mm)

Hængeskinne sølv
(mål i mm)

L924
L1210
L1532
L2010
L2300

L924
L1210
L1532
L2010
L2300

– art. 72150
– art. 72017
– art. 72151
– art. 72018
– art. 72019

Bærelisten skrues fast i væggen og
derefter placeres hængeskinnerne
de ønskede steder. Afstanden
mellem hver skinne bør ikke
overstige 900 mm.

– art. 73150
– art. 73017
– art. 73151
– art. 73018
– art. 73019

Bæreliste
(mål i mm)
L1000, hvid – art. 72015
L2000, hvid – art. 72016
L1000, sølv – art. 73015
L2000, sølv – art. 73016

Traditionelle vægskinner
Skinnen skrues fast, der hvor
væggens stolper er placeret.
Afstanden mellem hver skinne
bør ikke overstige 900 mm.

Vægskinne hvid
(mål i mm)

Vægskinne sølv
(mål i mm)

Vægskinne sort
(mål i mm), 2 stk.

L390
L710
L1030
L1350
L1670
L1990
L2310

L390
L710
L1030
L1350
L1670
L1990
L2310

L390 – art. 75123
L710 – art. 74200
L1990 – art. 74201

– art. 72020
– art. 72021
– art. 72022
– art. 72023
– art. 72024
– art. 72025
– art. 72026

– art. 73020
– art. 73021
– art. 73022
– art. 73023
– art. 73024
– art. 73025
– art. 73026

FRITSTÅENDE STATIV
WIDE fritstående opbevaring er en smart løsning til dig, som gerne vil slippe for at bore hul i
væggen eller blot savner en god opbevaringsløsning til dine ting.
Med stativ og tværstænger kan du tilpasse opbevaringsprodukterne efter dine ejendele og behov.

Kontakt med gulvet
Pas godt på dit gulv. Stativfødder eller hjul betyder, at stativet får en mere skånsom kontakt
med gulvet. Det ser også pænere ud. Hjulene fås i sort, og stativfødderne i både sort og hvid.
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Sæt stativerne sammen sideværts. En smart måde at stabilisere opbevaringen på og samtidig få ekstra opbevaringsplads. Stativet kan også sættes
sammen med din vægmonterede opbevaring.

TIL EKSISTERENDE GARDEROBE
Ved hjælp af vores universal glidelister kan du installere nye
opbevaringsprodukter i din eksisterende garderobe, så du får bedre
plads til dine ting. Garderobens bredde kombineret med glidelistens
justeringsmuligheder styrer, hvilken opbevaringskurv du skal vælge.

Se hele vores
WIDE-sortiment på
lundbergs.com

PASSER TIL DE FLESTE GARDEROBER
Universal glidelisten kan justeres i både bredden og dybden og passer
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til de fleste garderober, uanset mærke. Listerne sælges i par og kan
skæres i den ønskede længde. Skruer og beslag er inkluderet.

Universal glideliste
Tilbehør til eksisterende garderobe
Mini 450
550

– art. 72028
– art. 72027

Mini 450
550

– art. 73028
– art. 73027

Med WIDEs trådkurv opbevarer du nemt tøj,
håndklæder og større ting. Fås i flere forskellige
højder og dybder i farverne sølv og hvid.

Netkurven har et fintmasket metalnet til opbevaring. Anvendes i fritstående stativ eller med
universal glideliste i eksisterende garderobe.

Stofkurven består af et dobbelt lag polyester, som
fastgøres med velcro på indersiden. Har desuden
aftagelig bund. Stoffet kan både vaskes og stryges
efter behov.

Vores praktiske opbevaringskurve fås i forskellige
dimensioner og design. Læs mere på side 51.

WIDE ORDNA
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LAD FANTASIEN FÅ FRIT LØB
ORDNA er vores nye serie af pladsbesparende og smarte opbevaringsartikler. Flot design, som
passer til garagen, lageret, køkkenet, arbejdsværelset, badeværelset eller andre rum, hvor du
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gerne vil have orden i sagerne på en pæn og funktionel måde.

ORDNA startkit

WIDE opbevaringssystem
Art.nr. 75030

NYHED!

INDHOLD STARTKIT
- 2 stk. vægskinner, Art.nr. 72020
- 1 stk. opbevaringstavle, Art.nr. 75001
- 1 stk. lille rund krog, Art.nr. 75006
- 2 stk. små værktøjskroge, Art.nr. 75007
- 1 stk. lille ringkrog, Art.nr. 75011
- 1 stk. lille redskabsholder, Art.nr. 75015

Ringkrog

Krogliste

Ophæng

Stor, hvid, 2 stk. Art. 75010
Lille, hvid, 2 stk. Art. 75011
Stor, sort, 2 stk. Art. 75110
Lille, sort, 2 stk. Art. 75111

Hvid B598. Art. 75003
Hvid B893. Art. 75004
Sort B598. Art. 75103
Sort B893. Art. 75104

Sort, 2 stk. Art. 75118 Passer til
hyldeknægt 405 mm
72146-hvid, 73146-sølv

Værktøjskrog

Redskabsholdere

Vægskinne L390

Rund krog

Lille, hvid, 5 stk. Art. 75007
Stor, hvid, 4 stk. Art. 75008
Dobbelt, hvid, 2 stk. Art. 75009
Lille, sort, 5 stk. Art. 75107
Stor, sort, 4 stk. Art. 75108
Dobbelt, sort, 2 stk. Art. 75109

Stor, hvid, 2 stk. Art. 75014
Lille, hvid, 2 stk. Art. 75015
Stor, sort, 2 stk. Art. 75114
Lille, sort, 2 stk. Art. 75115

Sort. Art. 75123
Hvid. Art. 72020

Stor, hvid, 2 stk. Art. 75005
Lille, hvid, 2 stk. Art. 75006
Stor, sort, 2 stk. Art. 75105
Lille, sort, 2 stk. Art. 75106

Opbevaringstavle
Hvid B598. Art. 75001
Hvid B893. Art. 75002
Sort B598. Art. 75101
Sort B893. Art. 75102

Ophæng til dæk,
sort, 4 stk. Art. 75119 Passer til
hyldeknægt 270 mm
72004-hvid, 73004-sølv, 74202-sort
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Kroglisten monteres på vores
hænge- eller vægskinner og
suppleres med praktiske kroge,
opbevaringsbokse eller ophæng.

Redskabskrog

Multiholder

Opbevaringsskuffe

Lige, hvid. Art. 75016
Rund, hvid. Art. 75017
Lige, sort. Art. 75116
Rund, sort. Art. 75117

Cirkler, hvid. Art. 75012
Lige, hvid. Art. 75013
Cirkler, sort. Art. 75112
Lige, sort. Art. 75113

Semitransparent, medium.
Art. 75021
Semitransparent, stor.
Art. 75022
Sort, medium.
Art. 75121
Sort, stor. Art. 75122

Ophæng med stop til ski, brædder
osv. samt ophæng til dæk monteres
direkte på vores hyldeknægte, så
tingene kan opbevares på praktisk vis
uden at glide af.
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STATIV MINI
Til rum, der ikke er så dybe, har vi opbevaringsserien Mini. Med stativgavle, der er 435 mm i dybden
(sammenlignet med standardmålet 535 mm), og et sortiment af supplerende tilbehør løser vi også dette
behov. Præcis som i Standard er det valget af tværstænger, som afgør, hvilken bredde du får på din
opbevaringsløsning.

STATIV 350 MINI
Bredde 350, dybde 435 mm

Stativgavle (mål i mm)

Tværstænger (mål i mm)

7 skinner hvid D435xH702 – art. 72068
7 skinner sølv D435xH702 – art. 73068
10 skinner hvid D435xH1002 – art. 72069
10 skinner sølv D435xH1002 – art. 73069

Basissæt hvid 350 – art. 72054
Basissæt sølv 350 – art. 73054
Påbygningssæt hvid 350 – art. 72131
Påbygningssæt sølv 350 – art. 73131

Tophylde hvid (mål i mm)

Mini 350 mm

B350xD435xT16 – art. 74006

STATIV 450 MINI
OPBEVARING | 48

Bredde 450, dybde 435 mm

Stativgavle (mål i mm)

Tværstænger (mål i mm)

7 skinner hvid D435xH702 – art. 72068
7 skinner sølv D435xH702 – art. 73068
10 skinner hvid D435xH1002 – art. 72069
10 skinner sølv D435xH1002 – art. 73069

Basissæt hvid 450 – art. 72055
Basissæt sølv 450 – art. 73055
Påbygningssæt hvid 450 – art. 72132
Påbygningssæt sølv 450 – art. 73132

Tophylde hvid (mål i mm)

Mini 450 mm

B450xD435xT16 – art. 74005

UDVALGT TILBEHØR
Stativfødder

Clips trådhylde/stativ

Knagerække

4 stk., hvid – art. 72058
4 stk., sort – art. 73058

4 stk., hvid – art. 72041
4 stk., grå – art. 73041

Standard hvid 525x42x104 – art. 72079
Standard sølv 525x42x104 – art. 73079

Hjul til stativ

Klædestang (mål i mm)

Slipseholder

4 stk., sort – art. 72085

905 Hvid – art. 72090
905 Sølv – art. 73160
1905 Hvid – art. 72091
1905 Sølv – art. 73161

Standard hvid 515x50x68 – art. 72078
Standard sølv 515x50x68 – art. 73078

Clips til stativ

Beslag til klædestang 2 stk.

Sidekurv

4 stk., hvid – art. 72057
4 stk., sølv – art. 73057

Stativ/stativ hvid – art. 72086
Stativ/stativ krom – art. 73086
Stativ/væg hvid – art. 72089
Stativ/væg krom – art. 73159

Mini hvid 415x150x36 – art. 72070
Mini sølv 415x150x36 – art. 73070
Standard hvid 515x150x36 – art. 72071
Standard sølv 515x150x36 – art. 73071

Anbefalede trådhylder til stativerne er 72029, 72030, 72163, 72164

STATIV STANDARD
Rammen på den fritstående opbevaringsløsning kan, ud over de tre forskellige højder på stativet,
også have forskellige bredder. Vi har også delt vores sortiment op i to forskellige dybder, Standard
med en dybde på 535 mm og Mini med en dybde på 435 mm. Det er valget af tværstang, som
afgør bredden på din fritstående opbevaringsløsning.
Bredde

STATIV 350 STANDARD

D y bde

Bredde 350, dybde 535 mm

Stativgavle (mål i mm)

Tværstænger (mål i mm)

4 skinner hvid D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvid D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvid D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053

Basissæt hvid 350 – art. 72054
Basissæt sølv 350
– art. 73054
Påbygningssæt hvid 350 – art. 72131
Påbygningssæt sølv 350 – art. 73131

Tophylde hvid (mål i mm)
B350xD535xT16 – art. 74000

350 mm

STATIV 450 STANDARD
Stativgavle (mål i mm)

Tværstænger (mål i mm)

4 skinner hvid D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvid D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvid D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053

Basissæt hvid 450 – art. 72055
Basissæt sølv 450 – art. 73055
Påbygningssæt hvid 450 – art. 72132
Påbygningssæt sølv 450 – art. 73132

Tophylde hvid (mål i mm)
B450xD535xT16 – art. 74001
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Bredde 450, dybde 535 mm

450 mm

STATIV 550 STANDARD
Bredde 550, dybde 535 mm

Stativgavle (mål i mm)

Tværstænger (mål i mm)

4 skinner hvid D535xH402 – art. 72051
4 skinner sølv D535xH402 – art. 73051
7 skinner hvid D535xH702 – art. 72052
7 skinner sølv D535xH702 – art. 73052
10 skinner hvid D535xH1002 – art. 72053
10 skinner sølv D535xH1002 – art. 73053

Basissæt hvid 550 – art. 72056
Basissæt sølv 550 – art. 73056
Påbygningssæt hvid 550 – art. 72133
Påbygningssæt sølv 550 – art. 73133

Tophylde hvid (mål i mm)
B550xD535xT16 – art. 74002

550 mm

FÆRDIGE STATIVER
Enkle og færdigpakkede
stativgavle med trådkurve.

Startkit består af komplet
stativ med trådkurve

Startkit består af komplet
stativ med trådkurve

Startkit består af komplet
stativ med trådkurve

Hvid B450xD535xH740 – art. 72061
Sølv B450xD535xH740 – art. 73061

B550xD535xH740 – art. 72093

Hvid B450xD535xH1040 – art. 72094

OPBEVARINGSTYPER

VÆLG INDHOLD TIL DIN
OPBEVARINGSLØSNING

Singel-montering

Vægfast montering

Når du ved, hvilken slags opbevaring og ramme (Singel, vægfast,
fritstående eller eksisterende garderobe) du har brug for, er det tid til at
Fritstående

ordne det endelige resultat. Det er tid til at indrette din opbevaringsløsning.
Med alle de smarte og funktionelle kvalitetsprodukter i vores

Eksisterende garderobe

opbevaringssystem WIDE, finder du løsninger til ethvert behov og kan
sætte dit eget personlige og unikke præg på din opbevaringsløsning.
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UDTRÆKSRAMMER OG GLIDELISTER
Der er et par produkter, som kompletterer rammerne til den vægfaste

NYHED!
Udtræksramme – bredde 600
Til vægfast montering

opbevaring og eksisterende garderobe. Disse produkter gør alle kurve i
sortimentet tilgængelige.

Hvid B600xD545xH55 – art. 72167
Sølv

B600xD545xH55 – art. 73167
Passende opbevaringskurve finder
du i den grå kolonne.

Disse produkter er
nødvendige, hvis du
gerne vil indrette med
kurve af forskellige
slags.

Udtræksramme – bredde 450 Udtræksramme – bredde 600 Universal glideliste
Tilbehør til eksisterende garderobe
Til vægfast montering
Til vægfast montering
Hvid B450xD443xH55 – art. 72152

B600xD443xH55 – art. 72153

Mini 450
550

– art. 72028
– art. 72027

B450xD443xH55 – art. 73152

B600xD443xH55 – art. 73153

Passende opbevaringskurve finder
du i den blå kolonne markeret med
Mini

Passende opbevaringskurve finder
du i den blå kolonne (ikke Mini)

Mini 450
550

– art. 73028
– art. 73027

Sølv

OPBEVARINGSKURVE
En af de mere hyppigt forekommende indholdsdetaljer
i en opbevaringsløsning er kurven. De forskellige mål i højden, bredden
og dybden gør, at du altid kan finde den rette kurv til dit formål.

Den mest klassiske
model af vores
opbevaringskurve.
Kan bruges i alle
niveauer.

Mini
Højde 3 skinner
(285 mm)

Mini

Mini

Højde 2 skinner
(185 mm)

Mini

Mini
Højde 1 skinne
(85 mm)

Mini

Bredde 450 mm

Bredde 550 mm

B327xD527 hvid – art. 72044
B327xD427 hvid – art. 72064
B327xD527 sølv – art. 73044
B327xD427 sølv – art. 73064

B427xD527 hvid – art. 72047
Mini B427xD427 hvid – art. 72067
B427xD527 sølv – art. 73047
Mini B427xD427 sølv – art. 73067

B527xD527 hvid – art. 72050
B527xD527 sølv – art. 73050

B327xD527 hvid – art. 72043
B327xD427 hvid – art. 72063
B327xD527 sølv – art. 73043
B327xD427 sølv – art. 73063

B427xD527 hvid – art. 72046
Mini B427xD427 hvid – art. 72066
B427xD527 sølv – art. 73046
Mini B427xD427 sølv – art. 73066

B527xD527 hvid – art. 72049
B527xD527 sølv – art. 73049

B327xD527 hvid – art. 72042
B427xD527 hvid – art. 72045
B327xD427 hvid – art. 72062 Mini B427xD427 hvid – art. 72065
B327xD527 sølv – art. 73042
B427xD527 sølv – art. 73045
B327xD427 sølv – art. 73062 Mini B427xD427 sølv – art. 73065

B527xD527 hvid – art. 72048
B527xD527 sølv – art. 73048

B327xD527 hvid – art. 72102
B327xD527 sølv – art. 73102

B427xD527 hvid – art. 72105
B427xD527 sølv – art. 73105

B527xD527 hvid – art. 72108
B527xD527 sølv – art. 73108

B327xD527 hvid – art. 72101
B327xD527 sølv – art. 73101

B427xD527 hvid – art. 72104
B427xD527 sølv – art. 73104

B527xD527 hvid – art. 72107
B527xD527 sølv – art. 73107

B327xD527 hvid – art. 72100
B327xD527 sølv – art. 73100

B427xD527 hvid – art. 72103
B427xD527 sølv – art. 73103

B527xD527 hvid – art. 72106
B527xD527 sølv – art. 73106

B427xD527 sort – art. 72188

B527xD527 sort – art. 72196

B427xD527 sort – art. 72187

B527xD527 sort – art. 72195

Netkurv
Den stilfulde
kurv med det
finmaskede
metalnet, som
giver stabilitet til
opbevaringen.

Højde 3 skinner
(285 mm)

Højde 2 skinner
(185 mm)

Højde 1 skinne
(85 mm)

Stofkurv
Fremstillet af et dobbelt lag
slidstærkt polyester, som kan
vaskes.

Højde 2 skinner
(185 mm)

Højde 1 skinne
(85 mm)

Fritstående montering:
Køb til stativ – følg farverne
for at få de rigtige mål
Stativ 350
Stativ 350 Mini
Stativ 450
Stativ 450 Mini
Stativ 550

Vægfast montering:
Køb til udtræksramme
– følg farverne for at få de rigtige mål
Udtræksramme 450
Mini
Udtræksramme 600

Eksisterende garderobe:
Køb til universal glidelister

Kurvestop til
trådkurve og stativ
4 stk., hvid – art. 72083
4 stk., sort – art. 72082
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Bredde 350 mm

Trådkurv

OPBEVARINGSHYLDER
Plane overflader har en praktisk og givet plads i din opbevaringsløsning. Alt lige fra ting, der
kan stables, til overskuelige og lettilgængelige ting er gode at have stående på en hylde.

Trådhylde
Vores trådhylder fås i flere
længder, men kan også skæres til,
hvis der er behov for tilpasning til
en speciel længde.

Trådhylde – dybde 305

Trådhylde – dybde 405

Trådhylde – dybde 494

Hvid B621xD305 – art. 72029
B916xD305 – art. 72030
B1226xD305 – art. 72031
Dobbeltknage til trådhylde
B1816xD305 – art. 72032
Til trådhylder (2 stk.)

B621xD405 – art. 72163
B916xD405 – art. 72164
B1226xD405 – art. 72165
B1816xD405 – art. 72166

B621xD494 – art. 72130
B916xD494 – art. 72037
B1816xD494 – art. 72038

Sølv B621xD305 – art. 73029
B916xD305 – art. 73030
B1226xD305 – art. 73031
B1816xD305 – art. 73032

B621xD405 – art. 73163
B916xD405 – art. 73164
B1226xD405 – art. 73165
B1816xD405 – art. 73166

B916xD494 – art. 73037
B1816xD494 – art. 73038

Afpasset hyldeknægt 305

B95xD20xH81 – art. 72098
B95xD20xH81 – art. 73098

Afpasset hyldeknægt 405

Afpasset hyldeknægt 494

Hvide hyldeplader
Vores hvide hyldeplader fås i
flere længder og er afpasset
vores hyldeknægte.
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Hyldeplade – dybde 300 Hvid
H yldeplade – dybde 400 Hvid Hyldeplade – dybde 500 Hvid

Hyldeplade – dybde 250 Hvid

B900xD300xT18 – art. 74021
B1200xD300xT18 – art. 74025
B1800xD300xT18 – art. 74029

B900xD400xT18 – art. 74022
B1200xD400xT18 – art. 74026
B1800xD400xT18 – art. 74030

B900xD500xT18 – art. 74023
B1200xD500xT18 – art. 74027
B1800xD500xT18 – art. 74031

B900xD250xT18 – art. 74020
B1200xD250xT18 – art. 74024
B1800xD250xT18 – art. 74028

Hyldeplade metal
Hyldepladen i metal har beslag til
seriemontering, hvilket betyder,
at du kan bygge videre på en og
samme skinne

Hyldeplade metal – dybde 300
Til vægfast montering
Hvid

Indretning af kosteskab
Praktisk løsning til opbevaring
af rengøringsartikler.
Kosteskabsindretningen har en
vægfast montering og fås i hvid.

525x920x130 – art. 72301

NYHED!

Bogstøtte til hyldeplade metal
Sælges i par

B900xD300 – art. 72216

Hvad betyder ikonerne?
Singel-montering

Fritstående

Vægfast montering

Eksisterende garderobe

Se også vores andre
FSC ®-certificerede produkter.

HYLDEKNÆGTE
Hyldeknægtene fastgøres i hullerne på hænge- og vægskinnerne og er et af de produkter
i vores sortiment af tilbehør, som anvendes mest i det vægfaste opbevaringssystem,. Men
mange forskellige dimensioner er der mulighed for forskellige former for hyldeløsninger.

Til trådhylder
Hyldeknægtene er afpasset med
udstansning for at give et fast greb til
trådhylderne.

Hyldeknægt – dybde 305

Hyldeknægtene har også hul til
Afpasset trådhylde dybde 305
klædestangsholdere (findes i kategorien
Hvid
D305
– art. 72145
Klædestænger og knager).
Sølv
D305
– art. 73145

Hyldeknægt – dybde 405

Hyldeknægt – dybde 494

Afpasset trådhylde dybde 405

Afpasset trådhylde dybde 494

Hvid
Sølv

Hvid
Sølv

D405
D405

– art. 72146
– art. 73146

D494
D494

– art. 72147
– art. 73147

1

2

Bøj trådhylden ved
at presse ned i midten.

Traditionelle
hyldeknægte
Hyldeknægte, som er lavet
for at bære hyldepladerne
i din opbevaringsløsning.
Hyldeknægtene med en
dybde på 320 mm og op
er forsynet med huller
til klædestangsholdere
(tilbehør).

Model

Før de midterste af trådhyldens tapper ned
i hyldeknægtens huller. Fastgør hylden til én
hyldeknægt ad gangen.

Min./maks.
dybde hyldeplade

Farve

Art.

Hyldeknægt 120

120-150

hvid/sølv

art. 72001 / 73001

Hyldeknægt 170

170-200

hvid/sølv

art. 72002 / 73002

Hyldeknægt 220

220-250

hvid/sølv

art. 72003 / 73003

Hyldeknægt 270

270-300

hvid/sølv/sort

art. 72004 / 73004 / 74202

Hyldeknægt 315

300-315

hvid/sølv

art. 72154 / 73154

Hyldeknægt 320

320-350

hvid/sølv

art. 72006 / 73006

Hyldeknægt 370

370-400

hvid/sølv/sort

art. 72007 / 73007 / 74203

Hyldeknægt 420

420-450

hvid/sølv

art. 72008 / 73008

Hyldeknægt 470

475-500

hvid/sølv

art. 72010 / 73010

Hyldeknægt 500

500-530

hvid/sølv

art. 72011 / 73011

Hyldeknægt 570
forstærket

570-600

hvid/sølv

art. 72013 / 73013

inkl. klædestangsholder

Klædestangsholder til hyldeknægt
Monteres i hyldeknægten
Hvid – art. 72212
Sølv – art. 73212
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SÅDAN MONTERER DU
DINE TRÅDHYLDER

Hyldeknægt 470-570 er kun til
vægfast montering

OPBEVARING AF TØJ OG SKO
Forskellige ting skal opbevares forskelligt. Vi tilbyder et bredt
sortiment, som hjælper dig med at få orden i sagerne derhjemme.
Vi fokuserer på tøj og sko, fordi der altid synes at være et behov
for struktur blandt disse ting.
450
mm

450
mm

600 mm

Buksehænger
Nogle
beklædningsgenstande
har ekstra meget behov
for krølfri opbevaring.

Buksehænger – bredde 450

Buksehænger – bredde 600

Hvid

B450xD367xH60

– art. 72117

B600xD367xH60

– art. 72118

Sølv

B450xD367xH60

– art. 73117

B600xD367xH60

– art. 73118

Til vægfast montering

Til vægfast montering

Til skoene
Skab plads med smart
skoopbevaring.
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Skohylde – bredde 600
– til Singel-montering &
vægfast montering

Skostativ til høje hæle – bredde
600 Til Singel-montering &
vægfast montering

Skokurv – til udtræksramme
600 eller stativ 450

Hvid

B600xD296xH56

– art. 72220

B600xD183xH92 – art. 72110

B527xD427xH150

– art. 72219

Sølv

B600xD296xH56

– art. 73220

B600xD183xH92 – art. 73110

B527xD427xH150

– art. 73219

Kurve og tørrestativ

Vægkurv – til Singelmontering
& vægfast montering

Tørrestativ – bredde 600
Til vægfast montering

Hvid

B435xD79xH70 – art. 72072
B435xD104xH70 – art. 72073
B435xD134xH70 – art. 72074

B600xD600xH25 – art. 72170

Sølv

B435xD79xH70 – art. 73072
B435xD104xH70 – art. 73073
B435xD134xH70 – art. 73074

B600xD600xH25 – art. 73170

Hjelmholder og
bøjleophæng
Funktionelt og flot
design, som du gerne
vil have hængende i
hjemmet.

Hjelmholder Hänga –
til Singel-montering &
vægfast montering

Bøjlehænger Styra –
til Singel-montering
& vægfast montering

Bøjleliste Samla – til loft
eller under hyldeplade

Hvid

Ø100xD176xH196 – art. 72136

B15xH202xD308 – art. 72126

30x20x280 – art. 72127

Sølv

Ø100xD176xH196 – art. 73136

B15xH202xD308 – art. 73126

Sort

Ø100xD176xH196 – art. 74205

B15xH202xD308 – art. 74204

NYHED!

Dobbeltknage

Midterbeslag loft/
hyldeplade

KNAGERÆKKE

Produkter til opbevaring

Til klædestang

Til Singel-montering
& vægfast montering

Bredde 600– art. 72168
Bredde 600 – art. 73168

Midterbeslag loft – art. 72088
Midterbeslag loft – art. 73158

B10xD160xH75 – art. 72099
B10xD160xH75 – art. 73099

Klædestang

Endestykke klædestang

Beslag klædestang

Klædestangsholder

Til vægfast /
tilbygning fritstående

Dækker åbne ender (2 stk.)

Til klædestang (2 stk.)

Monteres i hyldeknægt

Endestykke – art. 72092
Endestykke – art. 73092

B19xH43 – art. 72087
B19xH43 – art. 73157

af tøj, der skal hænges op.
Klædestangen kan skæres til
den ønskede længde.

Hvid

L905 – art. 72090
L1905 – art. 72091

Sølv

L905 – art. 73160
L1905 – art. 73161

Hvid
Sølv

Hvid

Klædestangsholder – art. 72212

Sølv

Klædestangsholder – art. 73212

MONTERING
Selv små detaljer har betydning
for monteringsarbejdet.

Skruesæt til hyldeknægt – 10 par

Hyldestifter 10 stk.

Til montering af træhylder
10 stk. – art. 72201

Til montering af træhylder
Hvid 10 stk. – art. 72202

Skrue og rawlplug 10 stk.

Samlebeslag med skruer

Til montering i gipsvæg

Til montering i væg

Til montering af træhylder

Enkelt gipsvæg 4 stk. – art. 72203
Dobbelt gipsvæg 4 stk. – art. 72204

10 stk. – art. 72205

Hvid 6 stk. – art. 72200
Sølv 6 stk. – art. 73200

Ekspansionsplug
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KLÆDESTÆNGER
OG KNAGER

ENTRÉOPBEVARING
HEDDA
Smagfuldt design kombineret med smart funktion
HEDDA er en enkel, funktionel og stilren væghængt entréserie
bestående af hattehylde, knagerække og skohylde. Fås i hvid eller sort
pulverlakeret metal.

Hattehylde Hedda
Pulverlakeret stål, 78x35x20 cm
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Sort
Art. 12704

Hvid
Art. 12701

Knagerække Hedda
Pulverlakeret stål, 78x4,3x5,5 cm

Sort
Art. 12703

Hvid
Art. 12700

Skohylde Hedda
Pulverlakeret stål, 78x27x10,5 cm

Sort
Art. 12705

Hvid
Art. 12702

ENTRÉMÅTTER
FINNTURF – effektiv entrémåtte til krævende udemiljøer.
En slidstærk og effektiv skrabemåtte, som sørger for, at det grove snavs
forbliver uden for entréen. Måtten er lavet af stive, UV-resistente,
slidstærke og miljøvenlige polyethylenbørster, som tåler kulde uden at
knække. Bagsiden er skridsikker. Godkendt i henhold til svenske miljøkrav.
Finnturf fås både som rullevare og i afpasset størrelse. Rullevaren er
forstærket med glasfiber for ekstra lang levetid.
AFPASSET B90 x L55 cm
METERVARE: 90 cm x 16 m
Afslutningsliste til Finnturf skrabemåtte reducerer risikoen for at
snuble og giver en solid kant, der øger fritliggende måtters levetid.

Afslutningsliste Finnturf, plast,
90 cm sort, art. – D17025
Afslutningsliste Finnturf plast, 90 cm
sølv art. – D17028

Afslutningsliste Finnturf, rustfri, 90 cm
lige art. – D17039

TORINO – slidstærk entré- og gangtæppe.
Torino er et slidstærkt entré- og gangtæppe. Velegnet til
både private hjem og offentlige miljøer. Lavet af 100 %
polypropylen med skridsikker bagside.

Antracit
art. D18231

Vægt ca. 1790 g/m2. Luvvægt 500 g/m2.
METERVARE: 100 cm x 20 m

Grå
art. D18231

RIBB – en klassiker af høj kvalitet!
Stilren smudsmåtte til entré/hall, som egner sig til
både private hjem og offentlige miljøer. Lavet af 100 %
polypropylen med skridsikker bagside.

Sort
Metervare art. D17012
Afpasset art. 17068
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Afslutningsliste Finnturf, rustfri, 90 cm
vinkel art. – D17038

Grøn
Grå
Grafitgrå
Metervare art. D17001 Metervare art. D17002
Afpasset art. 17061
Afpasset art. 17062
Afpasset art. 17067

Antracit
art. 17618

Vægt ca. 2270 g/m2. Luvvægt ca. 640 g/m2.
METERVARE: 100 cm x 30 m.
Grå
art. 17619
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INTERIØR
Vi ønsker at inspirere og imødekomme ethvert behov med gennemtænkte
indretningsløsninger fra gulv til loft. For os handler det om funktion, design
og forskellige stile. Uden at betale for meget.
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LAD RADIATORSKJULEREN
VÆRE VINDUETS TRO FØLGESVEND
Med radiatorskjulere kan selv radiatorer blive en
kærkommen del af hjemmets interiør. En radiatorskjuler
under vinduet bliver det fundament, du kan bygge videre på
med dine indretningsidéer.

FÅ DET PRÆCIS SOM DU VIL –
FASTE MÅL ELLER EFTER MÅL
Når du vælger en radiatorskjuler fra os, vælger du også metoden
frem til den færdige løsning. Alle målene i standardserierne
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kombineret med muligheden for seriemontering passer til de fleste.
Derudover tilbyder vi radiatorskjulere og vindueskarme efter mål i
de serier, som er mest efterspurgt.
Ønsker du at bestille radiatorskjulere efter mål, finder du en
bestillingsseddel med alle tilgængelige valgmuligheder på
vores hjemmeside lundbergs.com. Du finder den under fanen
”Brochurer & Medier”. Udfyld dine valg, og afleverer den i din butik.

FLEKSIBLE OG PERSONLIGE VALG
De forskellige modeller af radiatorskjulere giver en varieret
stil. Kombineret med de mange monteringsalternativer får
du rig mulighed for at sætte dit eget personlige præg på
vinduesområdet. Som sidste detalje vælger du en af vores
vindueskarme, som sætter prikken over i’et.
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Følelsen af at træde tilbage i tiden forstærkes med de
høje paneler Royal Antique, radiatorskjuleren Klara
og vindueskarmen Helen. Vindueskarmen hviler mod
hyldeknægten Lars.

Smart
montering

På lundbergs.com
finder du mere inspiration
til dit vinduesområde.

INTERIØR | 62

RADIATORSKJULER YOKO
En perfekt kombination mellem asiatisk harmoni og køligt
skandinavisk design. Med Yoko kan du skabe en personlig stil
– radiatorskjuleren har både et afdæmpet og fremtrædende
udtryk afhængig af, hvordan du vælger at placere og montere
den. Det rene og enkle design giver også et moderne og
eksklusivt udtryk.

Hvidlakeret MDF

Hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35
B450xH700
B750xH700
B850xH700
B950xH700
B1050xH700
B1150xH700
B1250xH700
B1350xH700
B1450xH700
B1550xH700

-

Art. 20560
Art. 20561
Art. 20562
Art. 20563
Art. 20564
Art. 20565
Art. 20566
Art. 20567
Art. 20568
Art. 20569

RADIATORSKJULER ELSA
De lige og stilrene skandinaviske linjer rammer Elsa ind og giver en følelse af
renhed og enkelhed. Et perfekt valg til det moderne eller klassisk indrettede

Kan bestilles
efter mål

hjem. Brug linjerne til at styrke det enkle udtryk i hjemmet eller bryde med resten
af interiøret.

Hvidlakeret MDF

Hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35
-

Art. 20450
Art. 20451
Art. 20452
Art. 20453
Art. 20454
Art. 20455

B1250xH700
B1350xH700
B1450xH700
B1550xH700

-

Art. 20456
Art. 20457
Art. 20458
Art. 20459
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B450xH700
B750xH700
B850xH700
B950xH700
B1050xH700
B1150xH700
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Man får et enkelt og billigt natbord ved at
kombinere hyldeknægte med limtræ. Her sammen med
hyldeknægt Lage, radiatorskjuler Klara og vindueskarm Helen.

RADIATORSKJULER KLARA

Hvidlakeret MDF

Klara giver et lyst og diskret helhedsindtryk, som løfter hjemmets
atmosfære. Det klassiske hvide kombineret med traditionelt udformede
linjer gør, at Klara passer godt til forskellige indretningsstile, f.eks. landlig
eller klassisk. Klara fås i to forskellige højder.

Højde 600 mm – hvidlakeret MDF
NCS S0500-N, glans 35

Højde 700 mm – hvidlakeret MDF
NCS S0500-N, glans 35

B442xH600
B760xH600
B860xH600
B960xH600
B1060xH600
B1160xH600
B1260xH600
B1360xH600
B1460xH600
B1560xH600

B442xH700
B760xH700
B860xH700
B960xH700
B1060xH700
B1160xH700
B1260xH700
B1360xH700
B1460xH700
B1560xH700

Art. 20409
Art. 20400
Art. 20401
Art. 20402
Art. 20403
Art. 20404
Art. 20405
Art. 20406
Art. 20407
Art. 20408

Art. 20429
Art. 20420
Art. 20421
Art. 20422
Art. 20423
Art. 20424
Art. 20425
Art. 20426
Art. 20427
Art. 20428

Kan bestilles
efter mål

RADIATORSKJULER OLIVIA

Kan bestilles
efter mål
Hvidlakeret MDF

Olivia er en gennemført og smagfuld radiatorskjuler. Den har et let og
ensartet udtryk, som rammer ind og udstråler kvalitet. Vælg, hvordan
den skal opleves – som et designet fritstående møbel eller som en del
af indretningen.

Hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35
Art. 20535
Art. 20536
Art. 20537
Art. 20538
Art. 20539
Art. 20540

B1250xH700
B1350xH700
B1450xH700
B1550xH700

Art. 20541
Art. 20542
Art. 20543
Art. 20544
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B450xH700
B750xH700
B850xH700
B950xH700
B1050xH700
B1150xH700

Beda gavlside og gavlpar, vindueskarm Ebba

6 MÅDER AT MONTERE EN RADIATORSKJULER PÅ
De forskellige monteringsmåder giver fleksibilitet og øger
mulighederne. Med benpar og midterben (til seriemontering)
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øges også breddemålene, som kan udnyttes for at få den bedste
tilpasning. Højden kan også justeres med de forskellige metoder.
Fælles for alle løsningerne er, at radiatorskjuleren kan tages af og
flyttes for at lette rengøringen.

Fritstående

Frithængende

Fødderne Tass og Labb er lavet til,
at din radiatorskjuler kan stå frit på
gulvet.

Med monteringssættet Kit kan
radiatorskjuleren hænge frit
under vindueskarmen.

Gavlpar

Benpar

Gavlpar og benpar

Seriemontering

Gavlparret Sida gør det muligt
at fastgøre radiatorskjuleren til
væggen.

For benparret Beda og Duo
følger afstandsstykker og
beslag med til montering af
radiatorskjuleren.

Kombiner gavlparret Sida med
benparret Beda eller Duo for
montering af radiatorskjuleren.

Monter flere radiatorskjulere i en
serie med midterbenene Ida eller
Solo eller med monteringssættet Kit.

SÅDAN VÆLGER DU RADIATORSKJULER MED FASTE MÅL
1

VÆLG MODEL
Vælg mellem vores fire forskellige modeller:

Let at tage af for
at kunne gøre
rent!

Olivia, Elsa, Klara og Yoko.

2

VÆLG MONTERINGSMÅDE
Fritstående (gælder ikke Yoko)
Frithængende
Gavle

Ben (gælder ikke Yoko)
Gavle og ben (gælder ikke Yoko)
Seriemontering

GAVLE

FRITSTÅENDE

BEN

Sida gavlpar
hvidlakeret MDF
125x945 – Art. 20480
200x1050 – Art. 20479

Fod til radiatorskjuler
Tass hvidlakeret MDF
(højde 65 mm) – Art. 20133

Beda og Ida – stilrene ben med
en glat og let buet form.
Ben hvidlakeret MDF
Benpar Beda 945x50 – Art. 20545
Midterben Ida 945x50 – Art. 20546

Labb hvidlakeret fyr
(maks. højde 130 mm,
kan skæres til) – Art. 20548

Duo og Solo – ben med riller og
integreret fod i klassisk stil.
Ben hvidlakeret MDF
Benpar Duo 945x50 – Art. 20482
Midterben Solo 945x50 –Art. 20483

FRITHÆNGENDE
3

FÅ STYR PÅ DINE MÅL
Mål pladsen, og vælg, hvilken kombinationsmulighed der passer
bedst ved hjælp af vores måleguide (fra side 8).

TILVALG OG TILBEHØR
4

Som tilvalg finder du vindueskarme (side
12) og
hyldeknægte (fra side 15), som sælges
separat.
Læs mere på: www.lundbergs.com

MIN.

MAKS.

450
450
442
450

1550
1550
1560
1550

MODEL BREDDE BREDDE HØJDE
Olivia
Elsa
Klara
Yoko

700
700
600/700
0-700

Byg din egen radiatorskjuler
Monteringssæt Kit

Forbedringssæt

Komplet kit til frithængende
radiatorskjuler – Art. 20484

Hvid NCS S0500-N,
glans 35 – Art. 20189
Interiørplade Garda, krydslimet
hvidlakeret MDF NCS S0500-N, glans 35
1400x700 – Art. 20161
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PRODUKTER TIL DE FORSKELLIGE MONTERINGSMÅDER

MÅLEGUIDE FOR RADIATORSKJULER
Tag udgangspunkt i vindueskarmens bredde, når du vælger
radiatorskjulerens størrelse. Her angives kombinationsmuligheder for
vindueskarme mellem 800-2400 mm. Hvis karmens bredde overstiger
1600 mm, skal radiatorskjuleren seriemonteres med to eller flere sektioner.

MÅLEGUIDE KLARA

MÅLEGUIDE OLIVIA & ELSA
Mål i mm:

Mål i mm:

• Højde 600 og 700
• Ti bredder: 442, 760, 860, 960,
1060, 1160, 1260, 1360, 1460, 1560.
• Gavl Sida 125x945, 200x1050
• Benpar Duo 50x945
• Midterben Solo 50x945

• Højde 700
• Ti bredder: 450, 750, 850, 950, 1050,
1150, 1250, 1350, 1450, 1550.
• Gavl Sida 125x945, 200x1050
• Benpar Beda 50x945
• Midterben Ida 50x945

Klara kan monteres frithængende
uden ben (monteringssæt Kit), med
gavl Sida, benpar Duo og/eller
midterben Solo eller fritstående
fødder.

Olivia og Elsa kan monteres frithængende
uden ben (monteringssæt Kit) eller med
gavl Sida, benpar Beda og/eller midterben
Ida eller fritstående fødder.
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KOMBINATIONSMULIGHEDER
Radiatorskjulerens bredde ...
Vindueskarmens
bredde

... uden
ben*

... med
benpar

... med
benpar +
midterben

... med benpar
+ 2 midterben

Radiatorskjulerens bredde ...
Vindueskarmens
bredde

... uden
ben*

... med
benpar

> 800

442

> 800

800

760

800

750

900

860

760

900

850

750

1000

960

860

1000

950

850

1100

1060

960

1100

1050

950

1200

1160

1060

1200

1150

1050

1300

1260

1160

1300

1250

1150

1400

1360

1260

1400

1350

1250

1500

1460

1360

1500

1450

1350

1600

1560

1460

1600

1550

1700

1560

... med
benpar +
midterben

... med benpar
+ 2 midterben

450

1450

760+760

1700

1550

1800

760+860

1800

750+850

750+750

1900

860+860

850+850

442+760+442

1900

442+860+442

2000

2200

442+1060+442

2200

450+1050+450

2400

442+1260+442

2400

450+1250+450

2000

* “Uden ben” betyder frithængende, fritstående eller med gavle

450+750+450
450+850+450

* “Uden ben” betyder frithængende, fritstående eller med gavle
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Skær selv
til den ønskede
højde

MÅLEGUIDE YOKO
Mål i mm
• Højde 700
• Ti bredder: 450, 750, 850, 950,
1050, 1150, 1250, 1350, 1450, 1550.

For radiatorskjulere med en højde
under 340 mm får du to skjulere i én!

• Gavl Sida 125x945, 200x1050
Yoko monteres frithængende
uden ben med monteringssæt Kit
eller med gavl Sida.

Seriemontering med monteringssæt Kit
for frithængende radiatorskjuler.

INSEKTGARDIN TIL
VINDUER & DØRE
Hold insekterne ude med dette finmaskede insektgardin,
som er anbragt i en diskret kassette. Når gardinet trækkes ud,
følger det sporet i rammen, og med et let tryk ruller det tilbage.
Metaldelene er i hvidlakeret aluminium og kan skæres til og
afpasses dine mål.

Gardinet åbnes nemt med et forsigtigt tryk og ruller automatisk tilbage. Det
finmaskede sorte net er diskret og jævnt for størst mulig luftgennemstrømning
og gennemsigtighed. Integrerede børster i sideprofilerne og justerbare fjedre
giver en smidig og fleksibel returfunktion.
Vores insektgardiner til vinduer findes i fire forskellige størrelser og kan
monteres i vinduer, som åbner indad eller udad samt i ovenlysvinduer. Når
vinduet åbner indad, skal insektgardinet monteres udvendigt på karmen. Åbner
vinduet udad, anbefales det at montere insektgardinet indvendigt på karmen.
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Dørmodellerne kan monteres højre- eller venstrehængt og ved dobbeltdøre
anvendes to insektgardiner.

Gør det
selv-løsning!

ROLLO VINDUE

ROLLO DØR

H1550xB730
H1550xB880
H1550xB1230
H1550xB1530

H2050xB1100
H2150xB1100

– art. 40060
– art. 40061
– art. 40062
– art. 40063

Rammedimensioner
Sideprofil BxD 25x17 mm
Kassette: HxD 49x49 mm
Materiale ramme
Hvidlakeret aluminium
Net
Sort, jævnt
Maskestørrelse 1x1 mm
Polypropylen/glasfiber

Besøg lundbergs.com
for fuldstændig monteringsvejledning og instruktionsvideo.

– art. 40065
– art. 40066

Rammedimensioner
Top- og bundprofil
BxD 25x17 mm
Kassette: HxD 49x49 mm
Materiale ramme
Hvidlakeret aluminium
Net
Sort, jævnt
Maskestørrelse 1x1 mm
Polypropylen/glasfiber

MÅLEGUIDE ROLLO
Mål, og vælg den rette størrelse på dit insektgardin!
Insektgardinet kan skæres ned til den ønskede størrelse,
men skal være mindst 480 mm bred til vinduer.

MÅL INSEKTGARDIN VINDUE
Produktmål
(mm)

Passer karmmål
– montering i karm

Passer karmmål
– montering på karm

BxH

Bredde

Bredde

730x1550

480-730

880x1550

480-880

Højde

Højde

430-670
430-830
200-1550

200-1500

1230x1550

480-1230

430-1180

1530x1550

480-1530

430-1480

Produktmål
(mm)

Passer karmmål
– montering i karm

Passer karmmål
– montering på karm

BxH

Bredde

Højde*

Bredde

Højde*

1100x2150

1100

2150

1040

2100

1100x2050

1100

2050

1040

2000
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MÅL INSEKTGARDIN DØR

* Maks. højde, kan skæres i den ønskede højde

DEKORATIVE VINDUER
De runde dekorative vinduer er detaljer, som gør forskellen. De
bryder de ensartede og neutrale døre og tillader lyset at slippe
ind. Glasset i det dekorative vindue er klart, men kan gøres
frostet med den medfølgende plastfilm.

Dørvindue Orust
Sølvfarvet MDF med klart/frostet glas,
passer til inderdør 40 mm.
Ø230
Ø330

– art. 18041
– art. 18043

Dørvindue Orust
Hvidlakeret MDF med klart/frostet glas,
passer til inderdør 40 mm.
Ø230
Ø330

– art. 18040
– art. 18042

MODERNE OG KLASSISKE
VINDUESKARME
Vi har et bredt udvalg af vindueskarme. Klassiske modeller blandes med
moderne design, og de findes i både hvid- og sortlakeret MDF, hvidlakeret
fyr samt ubehandlet fyr.
Vi kalder sortimentet vindueskarme, men fordelene stopper ikke ved vinduesområdet.
Flere af modellerne kan med fordel anvendes til hylder. Vindueskarmene monteres med
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vores forskellige hyldeknægte eller sammen med vores radiatorskjulere.

160

VINDUESKARM EBBA
Med sit elegante design passer Ebba ind i både klassiske og moderne omgivelser. Den har en
iøjnefaldende profil på den ene langside og de to korte sider og er desuden vendbar.

Hvidlakeret MDF
Længde 600
Længde 800
Længde 900
Længde 1000
Længde 1100
Længde 1200
Længde 1300
Længde 1400

- Art. 21606
- Art. 2160
- Art. 21609
- Art. 21610
- Art. 21611
- Art. 21612
- Art. 21613
- Art. 21614

Længde 1500
Længde 1600
Længde 1700
Længde 1800
Længde 1900
Længde 2000
Længde 2200
Længde 2400

- Art. 21615
- Art. 21616
- Art. 21617
- Art. 21618
- Art. 21619
- Art. 21620
- Art. 21622
- Art. 21624

NCS S0500-N,
glans 35

19

160

250

20

VINDUESKARM HELEN

Vendbare
vindueskarme!

En tro følgesvend i sortimentet med et klassisk udtryk. Vindueskarmen er profilfræset på den
ene langside samt de to korte sider og er desuden vendbar. Den hvide Helen-vindueskarm
fås også i en dybere variant.

Længde 600
Længde 800
Længde 900
Længe 1000
Længde 1100
Længde 1200
Længde 1300
Længde 1400
Længde 1500
Længde 1600
Længde 1700
Længde 1800

– Art. 10306
– Art. 10308
– Art. 10309
– Art. 10310
– Art. 10311
– Art. 10312
– Art. 10313
– Art. 10314
– Art. 10315
– Art. 10316
– Art. 10317
– Art. 10318

Længde 1900
Længde 2000
Længde 2200
Længde 2400

Ubehandlet massiv fyr (D160)

– Art. 10319
– Art. 10320
– Art. 10322
– Art. 10324

Længde 800
Længde 1000
Længde 1200
Længde 1300
Længde 1400

Hvidlakeret MDF (D250)
Længde 1000
Længde 1100
Længde 1200
Længde 1300
Længde 1400
Længde 1500
Længde 1600

- Art. 21710
- Art. 21711
- Art. 21712
- Art. 21713
- Art. 21714
- Art. 21715
- Art. 21716

NCS S0500-N,
glans 35

160

VINDUESKARM LINDA
En vindueskarm i klassisk stil, som er profilfræset på de to korte sider og den ene langside.
Riller øverst for at slippe varmen fra radiatoren ud. Er desuden vendbar.

Hvidlakeret MDF
Længde 800
Længde 900
Længde 1000
Længde 1100
Længde 1200
Længde 1300
Længde 1400
Længde 1500

- Art. 21508
- Art. 21509
- Art. 21510
- Art. 21511
- Art. 21512
- Art. 21513
- Art. 21514
- Art. 21515

Længde 1600
Længde 1700
Længde 1800
Længde 1900
Længde 2000
Længde 2200
Længde 2400

– Art. 10208
– Art. 10210
– Art. 10212
– Art. 10213
– Art. 10214
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Hvidlakeret MDF (D160)

- Art. 21516
- Art. 21517
- Art. 21518
- Art. 21519
- Art. 21520
- Art. 21522
- Art. 21524

NCS S0500-N,
glans 35

20

180

28

VINDUESKARM NOVA
Den markante kraftige vindueskarm Nova giver et moderne, robust og kraftfuldt
indtryk. Novas dimensioner gør den desuden velegnet som hylde.

Hvidlakeret MDF
Længde 1000
Længde 1100
Længde 1200
Længde 1300
Længde 1400
Længde 1500
Længde 1600

– Art. 10510
– Art. 10511
– Art. 10512
– Art. 10513
– Art. 10514
– Art. 10515
– Art. 10516

NCS S0500-N,
glans 35
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160

21

VINDUESKARM WILMA
Wilma bidrager med et stramt design i stavlimet fyr og kan f.eks. bruges sammen med radiatorskjuleren
Yoko. Lader varmen fra radiatoren slippe igennem takket være karmens riller.

Hvidlakeret massiv fyr
Længde 750
Længde 850
Længde 950
Længde 1050
Længde 1150
Længde 1250
Længde 1350
Længde 1450
Længde 1550

– Art. 20807
– Art. 20808
– Art. 20809
– Art. 20810
– Art. 20811
– Art. 20812
– Art. 20813
NCS S0500-N,
– Art. 20814
glans 35
– Art. 20815

175

23

VINDUESKARM VERA
Vera giver hjemmet et stilrent look med sin bløde afrundede top på den ene langside samt
de to korte sider. En model til dig, der har brug for en noget dybere vindueskarm.

HVIDLAKERET MDF
Længde 800
Længde 900
Længde 1000
Længe 1100
Længde 1200

– Art. 10408
– Art. 10409
– Art. 10410
– Art. 10411
– Art. 10412

Længde 1300
Længde 1400
Længde 1500
Længde 1600
Længde 1800

– Art. 10413
– Art. 10414
– Art. 10415
– Art. 10416
– Art. 10418

HYLDEKÆNGTE TIL HYLDER OG VINDUESKARME
Hyldeknægt Sten
Hvid metal

D120xT36– art. 12249

Hyldeknægt Jack
Hvidlakeret fyr

Hyldeknægt Stellan
Hvid metal

Hyldeknægt Sture
Hvid metal

D120xT36 – art. 12250

D120xT36 – art. 12252

HYLDEKNÆGT LARS
HVIDLAKERET FYR

Hyldeknægt SIGVARD
Hvid metal

(NCS S0500-N) – med
udskæring til liste

D150xT20xH150 – art. 12206

D150xT20xH150 – art. 12223
D180xT20xH180 – art. 12224

D150xT30xH140 – art. 12251
D170xT25xH180 – art. 12244
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NCS S0500-N,
glans 35

Skab flot og praktisk opbevaring ved hjælp af
hyldeknægte og hyldeplader. F.eks. hyldeknægt
Lage sammen med vindueskarm Ebba.

HYLDEKNÆGTE TIL HYLDER
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Vi har hyldeknægte til mange formål, f.eks. montering af vindueskarme, opsætning af hylder,
ophængning af lamper eller egne smarte løsninger. Vores hyldeknægte er inddelt i tre kategorier:

HYLDEKNÆGTE I TRÆ

HYLDEKNÆGTE I METAL

Udbuddet af hyldeknægte i

Vores mange forskellige

træ indeholder både modeller

hyldeknægte i metal kan

til vindueskarme og hylder. Der

bruges til diverse formål.

er mange forskellige stilarter,

Til dekoration, at sætte et

og du finder både moderne og

særligt præg eller som robust

klassiske varianter.

hyldebærer.

HYLDEKNÆGTE I SMEDEJERN
Vores eksklusive og
håndværksmæssige
hyldeknægte i smedejern er
linoliebehandlede og har præcis
den rustikke stil, man forventer.

TRENDY JACK
Hyldeknægten
Jack er vores bedst
sælgende hyldeknægt
til vindueskarme og
passer godt til vores
vindueskarme, f.eks. Helen.

HYLDEKNÆGTE ITRÆ
Hyldeknægt Lage
Hvidlakeret fyr

Hyldeknægt Lage
Brunlaseret

Hyldeknægt Lage
Grålaseret

(TX 200 01 hvid base, glans 40)

(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)

(ST711-519 Akzo Nobel Tintex)

NYHED!

NYHED!

D150xT20xH150 – art. 12352
D180xT20xH180 – art. 12351
D250xT20xH250 – art. 12350

Hyldeknægt Anders
Hvidlakeret fyr

NYHED!

D150xT20xH150 – art. 12355
D180xT20xH180 – art. 12354
D250xT20xH250 – art. 12353

Hyldeknægt Anders
Ubehandlet fyr

D150xT20xH150 – art. 12358
D180xT20xH180 – art. 12357
D250xT20xH250 – art. 12356

Hyldeknægt Erik
Ubehandlet eg

Hyldeknægt Viktor
Hvidlakeret fyr

(NCS S0500-N)

(NCS S0500-N)

*
D150xT20xH150
– art. 12171
*
D180xT20xH180 – art. 12172
D240xT20xH240 – art. 12173

Hyldeknægt Tomas
Hvidlakeret fyr

Hyldeknægt Fredrik
Hvidlakeret fyr (NCS S0500-N)
& ubehandlet fyr

(NCS S0500-N)

D150xT20xH150 – art. 12228
D180xT20xH180 – art. 12229
D240xT20xH240 – art. 12230

*

(V) D150xT20xH170
(V) D195xT20xH210
(F) D150xT20xH170
(F) D195xT20xH210

– art. 12221
– art. 12222
– art. 12121
– art. 12122

* D150xT20xH150

– art. 12153
D180xT20xH180 – art. 12154
D240xT20xH240 – art. 12155

Hyldeknægt Tomas
Ubehandlet fyr

*

D145xT20xH160 – art. 12198
D180xT20xH200 – art. 12199

Hyldeknægt Erik
Hvidlakeret fyr
(NCS S0500-N)

*

D150xT20xH150 – art. 12128
D180xT20xH180 – art. 12129
D240xT20xH240 – art. 12130

* D150xT20xH150

– art. 12110
D180xT20xH180 – art. 12111
D240xT20xH240 – art. 12112

* Kan også bruges som
hyldeknægt til
vindueskarm
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D150xT20xH150 – art. 12271
D180xT20xH180 – art. 12272
D240xT20xH240 – art. 12273

HYLDEKNÆGTE
I TRÆ OG METAL
Hyldeknægt Enar og vindueskarm Ebba
passer godt sammen med vores EASY WALL Hugo.

Hyldeknægt Carl
Hvidlakeret fyr (NCS S0500-N,

Hyldeknægt Carl
Ubehandlet eg

glans 35)

HYLDEKNÆGTSERIEN CARL
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Hyldeknægt Carl
Hvidlakeret metal
(NCS S0500-N, glans 35)

D180xT30xH265 – art. 12139
D250xT30xH350 – art. 12140

Hyldeknægt Carl

D180xT30xH265 – art. 12276
D250xT30xH350 – art. 12277

D140xT30xH200 – art. 12213
D180xT30xH265 – art. 12214
D250xT40xH350 – art. 12215

35) / ubehandlet fyr

D140xT30xH200 – art. 12150
D180xT30xH265 – art. 12152

Hyldeknægt Carl
Ubehandlet fyr

Hyldeknægt Carl
Ubehandlet eg

D140xT30xH200 – art. 12141
D180xT30xH265 – art. 12142
D250xT40xH350 – art. 12143

D140xT30xH200 – art. 12147
D180xT30xH265 – art. 12148
D250xT40xH350 – art. 12149

Hyldeknægt Carl
Sølvmetal

D180xT30xH265 – art. 12274
D250xT30xH350 – art. 12275

Hyldeknægt Tvilling Carl
Hvidlakeret fyr (NCS S0500-N, glans

(Hvid) D250xT40xH760 – art. 12145
(Fyr) D250xT40xH760 – art. 12144

HYLDEKNÆGTE AF SMEDEJERN OG METAL
Hyldeknægt Louise
Smedejern

Hyldeknægt Lucia
Smedejern

Hyldeknægt Lisa
Smedejern

D140xT20xH160 – art. 12286
D180xT20xH200 – art. 12287
D280xT20xH300 – art. 12288

D150xT30xH150 – art. 12283
D180xT30xH180 – art. 12284
D240xT30xH240 – art. 12285

D125xT20xH150 – art. 12280
D150xT20xH180 – art. 12281
D180xT20xH216 – art. 12282

Hyldeknægt Enar
Hvidlakeret aluminium

Hyldeknægt Roy
Hvidlakeret metal

Hyldeknægt Roy
Pulverlakeret sort metal

Hyldeknægt Samuel
Hvid metal

(NCS S0500-N, glans 35)

(RAL 9016 glansgrad 90)

(RAL 9005 glansgrad 0)

NYHED!

NYHED!

D100xT25xH200 – art. 12343
D125xT25xH250 – art. 12344
D2150x25xH300 – art. 12345

D128xT30xH180 – art. 12349
D170xT30xH240 – art. 12348

D128xT30xH180 – art. 12347
D170xT30xH240 – art. 12346

Hyldeknægt Sylvester
Galvaniseret metal

Hyldeknægt Simon
Hvid metal

Hyldeknægt Stefan
Hvid metal

D300xT30xH250
D300xT30xH300
D300xT30xH400
D300xT30xH550

– art. 12291
– art. 12294
– art. 12295
– art. 12296

Hyldeknægt Sigvard
Hvid metal

* D125xT30xH150 – art. 12300
* D150xT30xH200 – art. 12301

D200xT30xH250 – art. 12302

Hyldeknægt Sixten
Hvidlakeret metal

D300xT30xH300
D300xT30xH400
D300xT30xH500
D500xT30xH500

– art. 12255
– art. 12256
– art. 12258
– art. 12259

*
*

D125xT22xH150 – art. 12309
D150xT22xH200 – art. 12310
D200xT22xH250 – art. 12311

Hyldeknægt Tom
Tilpasset bøjlestang
Hvid metal
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NYHED!

D330xT20xH345 – art. 12312
(for rundstok med diameter 27 mm)

Hyldeknægt Sixten
Titaniumfarvet metal

(NCS S0500-N, glans 35)

* Kan også bruges som
D150xT36xH140 – art. 12251
D180xT36xH170 – art. 12244

D75xT32xH100 – art. 12231
D100xT34xH125 – art. 12232
D125xT35xH150 – art. 12233
D150xT41xH200 – art. 12234
D200xT42xH250 – art. 12235
D250xT45xH300 – art. 12236
D300xT48xH350 – art. 12237

D75xT32xH100 – art. 12320
D100xT34xH125 – art. 12321
D125xT35xH150 – art. 12322
D150xT41xH200 – art. 12323
D200xT42xH250 – art. 12324
D250xT45xH300 – art. 12325
D300xT48xH350 – art. 12326

hyldeknægt til vindueskarm
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INKLUDER VÆGGE OG
LOFT I INDRETNINGEN
Der er meget mere at tilføje på vægge og lofter end blot tapet og farve.
Se mulighederne, og vælg blandt vores paneler, hvælvinger, loftlister og
tilbehør til entrévæggen.

STUKDEKORATIONER MED NUTIDENS TEKNIK

PANELER I MANGE FORSKELLIGE STILARTER

Antikke indretningstricks, som efterfølgende fik nyt liv under

Anvendelse af paneler er en klassisk måde at udsmykke væggene

barokken og renæssancen, fungerer rigtig godt selv i dag.

på. Moden og stilen har varieret gennem årene. I et moderne

Stukdekorationerne i gips er blevet erstattet af et betydeligt mere

nutidigt hjem finder vi alt fra heldækkende vægpaneler og

letanvendeligt materiale. Lad dig inspirere af loftrosetterne og

brystpaneler med fyldninger til de klassiske paneler med perlestaf.

loftlisterne, og integrer dem i hjemmets indretning.

EASY WALL
VÆGPANEL

- Hurtig og enkel montering
- Naturligt og rustikt look
- Unikt og moderne design
- Alternativ til tapet eller malet væg

LIAM VÆGPANEL

SELVKLÆBENDE
HUGO & NOAH

Træpanel med tredimensional visuel effekt, som

Skab en flot baggrundsvæg, som løfter hjemmets

giver et unikt og eksklusivt udseende. Fint alternativ

indretning.

til tapet eller malet væg!
EASY WALL er opbygget af ægte trælameller. HUGO &
LIAM-panelerne sættes nemt fast på væggen med

NOAH fastgøres med en bagside af dobbeltklæbende

stærk monteringslim. F.eks.: SOUDAL – FIX ALL

skumtape for hurtig og enkel montering.
10 stk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 mm.

LIAM
3D-effekt

NOAH
Savstruktur

HUGO
Jævn struktur

Tredimensional visuel effekt
4 stk., 0,96 m2
1200 x 200 x 11 mm.

Træoverflade med synlig savstruktur
10 stk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 m.

Jævn træoverflade, naturligt træ.
10 stk., 1,51 m2
1180 x 128 x 4,5 mm.

LIAM Eg Art. 19683

NOAH Rustik Art. 19700

HUGO Lysegrå Art. 19690

LIAM Brun Art. 19684

NOAH Sort Art. 19693

HUGO Hvid Art. 19691

NOAH Mørkegrå Art. 19692

HUGO Kastanje Art. 19694
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HUGO Ubehandlet Art. 19695

TURBO Art. 80831

LOFT- & VÆGPANEL ALMA
Alle plader er overfladebehandlet, så de giver indtryk af, at de er
malet med penselstrøg. De har desuden fået en beskyttende og
holdbar UV-lakering. Alma er svanemærket og bidrager dermed til
et bæredygtigt samfund med fokus på sundhed og miljø.

FÆRDIGMALET PANEL
Alma er nemt at montere. Ingen spartling, knastlakering eller maling er
nødvendig. Alma har desuden malede samlinger for at forhindre mørke
kanter, hvis panelet giver sig. Der er ikke behov for efterbehandling, men
hvis man ønsker det, kan man male direkte på panelet med akrylmaling.

VÆGPANEL – PANELPLADE I LAKERET MDF
Alma fås i 2 tykkelser – 6 eller 11 mm. Det tyndere design bruges som
renoveringsplade og fastgøres på en eksisterende væg, mens panelet med
en tykkelse på 11 mm både kan anvendes på eksisterende vægge og slås
direkte i væggens stolper (CC 600). Panelernes langsider har fer og not,
hvilket muliggør en skjult samling.
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LJÖMÄRKT
MI

Den øverste emissionsklassificering
for byggematerialer garanterer et
produkt med ekstremt lave emissioner
af farlige partikler i rummet. Godt for
dig og miljøet.

Vægpanel
Dobbelt fas

Findes i 6
og 11 mm

0

2

2

2

01

00

Alma er svanemærket og
bidrager dermed til et bæredygtigt samfund med fokus
på sundhed og miljø.

Vægpanel
V-fas

Findes i 6
og 11 mm

Vægpanel
Perlestaf

Dækkende mål
600 mm. Pladen har
udseende af 5 brædder

Dækkende mål
600 mm. Pladen har
udseende af 6 brædder

Dækkende mål
600 mm. Pladen har
udseende af 5 brædder

Antik hvid 6 mm (2 stk.)
L2390xB620xD6 – art. 19058

Antik hvid 6 mm (2 stk.)
L2390xB620xD6 – art. 19057

Antik hvid 6 mm (2 stk.)
L2390xB620xD6 – art. 19056

Antik hvid 11 mm
L2390xB620xD11 – art. 19064

Antik hvid
L2390xB620xD11 – art. 19061
Hvid
L2390xB620xD6 – art. 19052
Hvid
L2390xB620xD11 – art. 19062
Lysegrå
L2390xB620xD6 – art. 19053
Lysegrå
L2390xB620xD11 – art. 19063

Antik hvid
L2390xB620xD11 – art. 19060
FARVEKODER
Antik hvid = NCS S 0502-Y
Hvid = NCS S 0500-N
Lysegrå = NCS S 1500-N

Findes i 6
og 11 mm

Fastgøres på stolper eller i en
tyndere variant på eksisterende
væg

•

Tidsbesparende takket være
færdig overfladebehandling

•

Kerne af MDF i høj kvalitet

•

Overflade med høj finish og
holdbarhed

•

Vedligeholdelsesfrit

•

Let at tørre af
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•

LOFTPANEL
Panelbræt i lakeret MDF
Det V-fasede panelbræt passer til loftet, men kan også bruges som
vægpanel. Det 11 mm tykke panel er lavet af MDF med høj densitet
og har fer og not langs alle sider.

LOFTPANEL V-FAS
11 mm. 8 brædder pr. pakke
Dækkende mål 125 mm
Totalt 2,4 m2
Hvid – L2420xB142xD11 – Art. 19070

Vægpanelet Solliden med sine klassiske fyldninger
rammer ind og skaber en klassisk og tidløs stil i
hjemmet.
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980 mm

1

Panelplade
Hvidlakeret HDF, NCS S0502Y, glans 35
1845xH837xD11 Art. 19670

Hvid HDF
2

De klassiske forsænkede fyldninger i Solliden rammer ind og

Brystliste
Hvidfolieret MDF: L2400xH56xD30
Art. 19505

sætter sit tydelige præg på rummet. Det forskellige tilbehør letter
monteringen og gør denne løsning både tilpasningsdygtig og
fleksibel.

3

Fodliste
Hvidfolieret MDF: L2400xH100xD22
Art. 19506

4

Mellemplade
Hvidfolieret HDF: L400xH837
Art. 19671

5

Afslutningsliste – 2 stk.
Hvidfolieret MDF: L824xH25xD19
Art. 19674

1
6

Samleliste – 2 stk.
Hvidfolieret MDF: L824xH25xD19
Art. 19673

7

2

4

3

5

6

Hjørneliste – 2 stk.
Hvidfolieret MDF: L824xH16xD16
Art. 19672

7

8

Kabelgennemføring
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608

8

Forbedringssæt
Til et hjørne anvendes 1
hjørneliste og 2 samlelister

Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220
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PANEL SOLLIDEN

Panelet Royal Antique giver rummet
karakter og en varm atmosfære.
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PANEL ALVA
Hvid MDF
Vores panelplade Alva ligner den traditionelle perlestaf-beklædning. Et
valg, som passer til de fleste miljøer og stilarter. Pladerne er nemme at
sætte sammen og har matchende fodliste og brystliste.

2

1

2

1

3

4

Brystliste
NCS S0502Y, glans 35
Hvid MDF: L2070xH45xT19 Art. 18672
Fodliste
NCS S0502Y, glans 35
Hvid MDF: L2070xH100xT16 Art. 18671
Kabelgennemføring
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608

1200 mm

Forbedringssæt
Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220
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3

Panelplade, 6 plader/pakke
NCS S0502Y, glans 35
Hvid MDF: L2060xH1075xT6 Art. 18670
(mål/plade: L345xH1080xT6)

PANEL ROYAL ANTIQUE
Hvid MDF
Vores brede fodliste Royal Antique giver rummet det lille ekstra med sit
elegante udtryk. Bring linjerne fra fortiden frem, og tilpas dem til dit eget
hjem. Mellempladen kan tilpasses for lavere højde.

Panel Royal Antique pakke
Hvidfolieret MDF, NCS S0502Y, glans 35
Indhold – art. 19621
Brystliste – L2070xH65
Mellemplade – L2070xH230
Fodpanel – L2070xH120

Kabelgennemføring
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608

Forbedringssæt
Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35:
Art. 18220

400 mm

Instruktioner og vejledninger findes på
lundbergs.com under det respektive
artikelnummer

PANEL HERRGÅRD
Grå og hvid HDF
Herrgård er et stilrent panel, som passer til både den moderne og klassiske
indretning. Brug det som traditionelt panel på væggen eller som f.eks.
baggrundsvæg eller sengegavl. Fås i to farver.

1340 mm
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BYG TIL SIDEN OG I HØJDEN
Panelet monteres med skjulte samlinger. Det kan bygges ud, både i bredden og
i højden. De færdigmalede og formstabile HDF-plader giver en fleksibel løsning
med få dele. Det er ikke nødvendigt med efterfølgende fugnings- og malearbejde,
hvilket gør monteringen både hurtigere og nemmere.

1

1

Brystliste
Hvid MDF: L2400xH50 Art. 19662
Grå MDF: L2400xH50 Art. 19624

2

2

Panelplade, 2 plader/pakke
Hvid HDF: 2 stk. L600xH1220 Art. 19660
Grå HDF: 2 stk. L600xH1220 Art. 19622

4
3

Fodliste
Hvid MDF: L2400xH100 Art. 19663
Grå MDF: L2400xH100 Art. 19625

4

Samleliste
Hvid MDF: L2400xH50 Art. 19661
Grå MDF: L2400xH50 Art. 19623

5

3

En pakke indeholder to panelplader, som tilsammen giver
1200 mm i bredden. Findes i farverne hvid NCS S0502-Y og
grå NCS S5000-N med glans 35.

Kabelgennemføring
Enkelt: Art. 18607
Dobbelt: Art. 18608

Forbedringssæt
Forbedringssæt
Hvid NCS S0502Y, glans 35 Art. 18220
Grå NSC S5000-N, glans 35 Art. 18221

Panel Herrgård giver rummet en hyggelig atmosfære, uanset om det
monteres på hele væggen eller som en praktisk og flot sengegavl.
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maks.
2580
mm

HURTIG OG ENKEL MONTERING

BRYSTLISTE SOM AFSLUTNING

På bagsiden af fodlisten og brystlisten er der spor, som passer

I hjørner og ved vinduer og døre bruges brystlisten som

til panelpladerne. Lim, eller søm pladerne på væggen. Saml

afslutning. Ved hjørner påbegyndes næste væg med en

dem ved at lade panelerne overlappe hinanden, der hvor den

panelplade, hvis kant har en fastmonteret stående liste.

øverste af pladerne har tape (med dækstrimmel), som sætter

Dette giver det mest symmetriske indtryk.

pladerne fast på hinanden og skjuler eventuelle søm eller
skruer. Samlelisten bruges, når panelet bygges op i højden.

HVÆLVINGER
Åben op for hjemmets rum for en mere lys og luftig følelse. Du forbedrer og bygger videre på din egen stil
med vores forskellige modeller med alt lige fra klassisk buede former til rene og lige linjer. Kan tilpasses efter
behov med smarte og patenterede pakkeløsninger, som indeholder det nødvendige monteringstilbehør.
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Hvælving Venezia 2000

Hvælving Milano 2000

Bredde min./maks. 860-2000 mm
Højde maks. 2320 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm

Bredde min./maks. 860-2000 mm
Højde maks. 2320 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm
Bueradius 430 mm

Bredde min./maks. 860-2000 mm
Højde maks. 2320 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 70 mm
Bueradius 430 mm

Buedele, lister, mellemplader,
dekorationslister, dekorative klodser,
gulvklodser og monteringsdetaljer er
inkluderet.

Buedele, lister, mellemplader,
samlelister og monteringsdetaljer er
inkluderet.

Buedele, lister, mellemplader, dekorationslister,
dekorative klodser, gulvklodser og
monteringsdetaljer er inkluderet.
Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18710 ubehandlet
MDF – art. 18700

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18820

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18793

Hvælving Roma 860

Hvælving Venezia 860

Hvælving Milano 860

Fast breddemål 860 mm
Højde maks. 2140 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde MDF 100 mm
Bueradius 430

Fast breddemål 860 mm
Højde maks. 2140 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm
Bueradius 430

Fast breddemål 860 mm
Højde maks. 2140 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 70 mm
Bueradius 430 mm

Buedele, lister, mellemplader,
dekorationslister, dekorative klodser,
gulvklodser og monteringsdetaljer er
inkluderet.

Buedele, lister, mellemplader, dekorationslister,
dekorative klodser, gulvklodser og
monteringsdetaljer er inkluderet.

Buedele, lister, mellemplader,
samlelister og monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18711

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18821

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18791
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Hvælving Roma 2000

Hvælving Chicago

Hvælving Boston

Hvælving Oxford

Hvælving London

Bredde maks. 2140 mm
Højde maks. 2135 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 70 mm

Bredde maks. 2030 mm
Højde maks. 2145 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm

Bredde min./maks. 600-1020 mm
Højde maks. 2250 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde MDF 100 mm
Bueradius 770

Bredde min./maks. 1100-2130 mm
Højde maks. 2795 mm
Vægtykkelse maks. 280 mm
Listebredde 100 mm
Bueradius 1520 mm

Lister, mellemplader, hjørneklodser
og monteringsdetaljer er inkluderet.

Lister, mellemplader, hjørneklodser,
gulvklodser og monteringsdetaljer
er inkluderet.

Buedele, lister,
mellemplader, gulvklodser og
monteringsdetaljer er inkluderet.

Buedele, lister, mellemplader,
dekorative klodser, gulvklodser og
monteringsdetaljer er inkluderet.

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 art. 18861

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 – art. 18864

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y,
glans 35 – art. 18872

Hvidlakeret MDF, NCS S0502Y, glans
35 – art. 18283
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EKSTRA TILBEHØR OG RESERVEDELE
Dekorativ klods –
par
Roma/Venezia
Hvid
Art. 18713

Mellemstykke – stykvis
Roma/Venezia
Hvid, 500 mm
Art. 18847

Dekorationsliste –
sæt
Roma/Venezia
Hvid
Art. 18712

Hjørneklods – par
Chicago
Hvid Art. 18873

Mellemliste 1m
Roma/Venezia
MDF
Art. 18210
Hvid
Art. 18214

Gulvklods – par
Roma/Venezia/
Boston/Oxford/
London
Hvid
Art. 18714

Hjørneklods
– par
Boston
Hvid Art. 18286

Mellemplade
Hvid 2440x
295x3,2
Art. 18215

Tilbehør

Ekstra tilbehør
og reservedele

Hjørnefyldning 4 stk.
Hvælving Milano & Roma – 1 frp/hvælving Art. 18705
Hvælving London – 1 frp/hvælving

Art. 18239

Hvælving Oxford – 1 frp/hvælving

Art. 18238

Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35 – Art. 18220

Lister
Liste Milano/Chicago hvid 2440 – Art. 18799
Liste Venezia hvid 2440 – Art. 18829
Liste Roma/Oxford/London/Boston hvid 2440 – Art. 18719
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LOFTBJÆLKER
I LETVÆGTSMATERIALE
Fritlagte loftbjælker er en indretningskomponent, som giver et
jordnært og landligt udtryk. I ældre huse viser de byggeteknikker
og udstråler desuden pålidelighed. Vores loftbjælker i
letvægtsmateriale har mål og design, der giver dig præcis den
rustikke følelse, du efterstræber.

Tilbehør
Hyldeknægt loftbjælke mørk polyuretan
120x120 – art. 18365
200x130/190x170 – art. 18366
Loftbjælkebeslag
1000x40 – art. 18367

Loftbjælke mørk
polyuretan – RAL 8017
2000x120x120
3000x120x120
4000x120x120
3000x200x130
4000x200x130
3000x190x170

– art. 18353
– art. 18354
– art. 18356
– art. 18358
– art. 18359
– art. 18361

Da bjælkerne er hule indeni, kan de
eksempelvis bruges til at skjule rør og andre
installationer.
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STUKDEKORATIONER
Fra stilrene og lige former til store flotte stukmønstre, vores lette

På lundbergs.com
kan du se, hvilke loftlister
der passer til de forskellige
loftklodser

lister fremkalder idéer, som ikke kun behøver at handle om smukke
overgange mellem vægge og loft. Lad f.eks. de let monterbare lister
fungere som ramme eller pynt på sengegavlen. Alle vores lister er
ubehandlede, så du selv kan male dem i den ønskede farve.

GØR SAMLINGERNE I HJØRNERNE NEMMERE
VÆLG LOFTLISTE

Match med den
ønskede dekorative klods

(mål og skær til)

=

+
Loftliste Sophie

Loftklods Kvitfjell

2000x40x45 – art. 18400

Passer liste op til 21x70
B50xT50xH75, hvid – art. 13124

2000x80x80 – art. 18404

70 mm

2000x70x70 – art. 18407

Loftliste Serena
S9 polystyren
2000x70x75 – art. 18408

Geringskasse
EPS – art. 40001
Brug geringskassen til at få den rette
vinkel ved savning af hjørner.

75 mm

Loftliste Sylvia
S10 polystyren
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Loftliste Stefanie
S8 polystyren

80 mm

2000x40x50 – art. 18403

70 mm

2000x35x32 – art. 18406

Loftliste Silvana
S7 polystyren (2 stk.)

70 mm

35 mm
32 mm

Loftliste Stella
S4 polystyren (2 stk.)

80 mm
50 mm

2000x50x50 – art. 18402

2000x30x30 – art. 18401

40 mm

50 mm
50 mm

Loftliste Sonja
S6 polystyren (2 stk.)

2000x40x45 – art. 18400

Loftliste Simone
S2 polystyren (2 stk.)

30 mm

2000x50x50 – art. 18315

Loftliste Sophie
S50 polystyren (2 stk.)

45 mm

50 mm

Loftliste Louise
B7 polystyren

30 mm

40 mm

50 mm

50 mm

– art. 18322

2000x35x75 – art. 18327

2000x75x120 – art. 18333

115 mm

2000x115x115 – art. 18427

31 mm

75 mm

Loftliste Florentine
G27 polystyren
2000x31x31 – art. 18393

31 mm

Loftliste
G34 polystyren

Loftliste Ornella
Polyuretan

115 mm

Loftliste Gianna
G6 polystyren

120 mm

2000x100x100 – art. 18332

100 mm
100 mm

Loftliste
G33 polystyren

2000x55x55

75 mm

2000x70x80 – art. 18324

– art. 18321

55 mm

Loftliste Georgia
G2 polystyren

35 mm

70 mm
80 mm

Loftliste Giselle
G4 polystyren

2000x50x50

50 mm

55 mm

2000x50x80 – art. 18323

Loftliste Gabriella
G1 polystyren

50 mm

80 mm
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Loftliste Gracia

LOFTROSETTER MED
NUTIDENS TEKNIK
Antikke indretningstricks, som efterfølgende fik nyt liv under
barokken og renæssancen, fungerer rigtig godt selv i dag.
Stukdekorationerne i gips er blevet erstattet af et betydeligt mere
letanvendeligt materiale. Lad dig inspirere af loftrosetternes stil,
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og integrer dem i hjemmets indretning.

Loftroset Esmeralda

Loftroset Danielle

D70 polystyren, højde 17-57 mm

D40 polystyren, højde 16-32 mm

Ø 450 – Art. 18313

Ø 300 – Art. 18312

Loftroset Emilia

Loftroset Donatella

Loftroset Elisa

D100 polystyren, højde 18-52 mm

D55 polystyren, højde 13-40 mm

Polystyren, højde 10-26 mm

Ø 480 – Art. 18314

Ø 320 – Art. 18414

Ø 420 – Art. 18420

DEKORATIVE KLODSER
Dekorative klodser er produkter til dig, som går op i
hjemmets detaljer. De fremhæver overgange mellem
karme, sokler og lister, men letter og forenkler også

B
T

monteringen af listerne.

H

LOFTKLODS, UDVENDIGE HJØRNER
Dekoration ved loft, montering indenfor. Klodserne limes fast
med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede artikler:
NCS S0502-Y, glans 30. Sælges stykvis.

Loftklods Grong

Loftklods Geilo

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Hvidlakeret fyr
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Passer liste op til 21x45
B48xT33xH68, hvid – art. 13135
B48xT33xH68, fyr – art. 13035
Passer liste op til 21x58
B55xT40xH78, hvid – art. 13136
B55xT40xH78, fyr – art. 13036

Passer liste op til 21x45
B66xT33xH90, hvid – art. 13133
Passer liste op til 21x70
B100xT50xH130, hvid – art. 13134

Loftklods Kvitfjell

Loftklods Narvik
Hvidlakeret fyr

Passer liste op til 21x70
B80xT50xH75, hvid – art. 13137
B80xT50xH75, fyr – art. 13037
B90xT55xH85, hvid – art. 13138

Passer liste op til 21x45
B66xT33xH85, hvid – art. 13141
Passer liste op til 21x58
B70xT40xH92, hvid – art. 13143
Passer liste op til 21x70
B100xT50xH105, hvid – art. 13142

T

LOFTKLODS, INDVENDIGE HJØRNER
Dekoration ved loft, montering indenfor. Klodserne limes fast

B

H

med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede artikler:
NCS S0502-Y, glans 30. Sælges parvis.

Loftklods Grong

Loftklods Geilo

Loftklods Kvitfjell

Loftklods Narvik

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Passer liste op til 21x45
B33xT33xH68, hvid – art. 13120
B33xT33xH68, fyr – art. 13020

Passer liste op til 21x45
B33xT33xH90, hvid – art. 13122
B33xT33xH90, fyr – art. 13022

Passer liste op til 21x45
B33xT33xH85, hvid – art. 13128
B33xT33xH85, fyr – art. 13028

Passer liste op til 21x58
B40xT40xH78, hvid – art. 13121
B40xT40xH78, fyr – art. 13021

Passer liste op til 21x70
B50xT50xH130, hvid – art. 13123
B50xT50xH130 fyr – art. 13023

Passer liste op til 21x70
B50xT50xH75, hvid – art. 13124
B50xT50xH75, fyr – art. 13024
B55xT55xH85, hvid – art. 13125
B55xT55xH85, fyr – art. 13025
Passer liste op til 21x95
B70xT70xH95, hvid – art. 13126
B70xT70xH95, fyr – art. 13026

Passer liste op til 21x70
B50xT50xH105, hvid – art. 13129
B50xT50xH105, fyr – art. 13029
B55xT55xH110, hvid – art. 13131
Passer liste op til 21x58
B40xT40xH92, hvid – art. 13130
B40xT40xH92, fyr – art. 13030

KARM- OG SOKKELKLODS

T

Dekoration ved døre og vinduer, montering indenfor. Klodserne

H

limes fast med eksempelvis sætlim. Farvekode for hvidlakerede
artikler: NCS S0502-Y, glans 30. Sælges parvis.
B

SOKKELKLODS VOSS

UBEHANDLET/HVIDLAKERET FYR

KARMKLODS BJØRLI SOKKELKLODS HEMSEDAL

UBEHANDLET/HVIDLAKERET FYR

Passer liste op til 15x58
T16xB65xH65, hvid – art. 13100
T16xB65xH65, fyr
– art. 13000

Passer liste op til 15x58
T16xB65xH100, hvid – art. 13112
T16xB65xH100, fyr – art. 13012

Passer liste op til 15x70
T16xB75xH75, hvid – art. 13102
T16xB75xH75, fyr – art. 13002

Passer liste op til 15x70
T16xB75xH115, hvid – art. 13114

Passer liste op til 15x95
T16xB100xH100, hvid – art. 13104

Passer liste op til 15x95
T16xB100xH145, hvid – art. 13116

Passer liste op til 21x95
T22xB100xH100, fyr – art. 13005

Passer liste op til 21x95
T22xB100xH145, hvid – art. 13117
T22xB100xH145, fyr – art. 13017

GULVKLODS INDVENDIGT/
UDVENDIGT HJØRNE

HVIDLAKERET FYR

Passer liste op til 15x70
T22xB75xH75, hvid – art. 13108

UBEHANDLET/HVIDLAKERET FYR

Passer liste op til 15x70
T18xB75xH160, hvid – art. 13110
Passer liste op til 19x95
T20xB100xH210, hvid – art. 13111

Gulvklods indvendigt hjørne Trysil

Gulvklods udvendigt hjørne Trysil

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Ubehandlet/hvidlakeret fyr

Passer liste op til 15x95
B21xT21xH102, hvid – art. 13146
B21xT21xH102, fyr – art. 13046
B28xT28xH127, hvid – art. 13147

Passer liste op til 15x95
B40xT21xH102, hvid – art. 13148
B50xT28xH127, hvid – art. 13149
B50xT28xH127, fyr – art. 13049

Dekoration ved gulv, montering indenfor.
Klodserne limes fast med eksempelvis sætlim.
Farvekode for hvidlakerede artikler: NCS
S0502-Y, glans 30. Sælges stykvis.

UDVENDIG DEKORATION
Hyldeknægtene limes (lim til udendørsbrug) og sømmes/skrues fast.

Hyldeknægt vindue Stryn

Hyldeknægt vindue Oppdal

Hyldeknægt vindue Stranda Hyldeknægt vindue Sirdal

Ubehandlet/imprægneret fyr

Ubehandlet/imprægneret fyr

Ubehandlet/imprægneret fyr

Ubehandlet/imprægneret fyr

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H390xB65xT34 – art. 13253
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H390xB65xT34 – art. 13053
H450xB95xT45– art. 13052

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H340xB95xT45 – art. 13254
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H340xB95xT45 – art. 13054

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H140xB95xT45 – art. 13255
H140xB120xT45 – art. 13256
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H140xB95xT45 – art. 13055
H140xB120xT45 – art. 13056

Imprægneret fyr (sælges stykvis)
H200xB95xT45 – art. 13257
Ubehandlet fyr (sælges parvis)
H200xB95xT45 – art. 13057
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KARMKLODS VOSS

BORDPLADER TIL HVERDAGSBRUG
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På billedet vises bordpladen
Sølvgrå eg.

BORDPLADEN I CENTRUM
Ved nyt køkken eller renovering af det gamle kommer bordpladen i fokus. Det er
værd at vælge bordpladen med omhu, da den nye bordplade formodentlig vil
være en del af køkkenet i mange år frem.
Vores sortiment består af både massivt træ og laminat. Forskellige egenskaber og
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design, som giver mange valgmuligheder.

På billedet vises bordpladen
Struktur Grå natursten.

På billedet vises bordpladen
Struktur Kalksten relief.

På billedet vises bordpladen
Struktur Venedig marmor.

BORDPLADER TIL HVERDAGSBRUG
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• Bordplader af høj kvalitet
• Bredt sortiment af massivt bredstavet træ eller praktisk laminat
• Laminatpladerne er dobbelt postformede og varmebestandige
i henhold til standard BS/EN438
• Træbordplader
- Solide – ubehandlet A/B-kvalitet
- Robuste – grundolieret B/C-kvalitet.

FORSKELLIGE KANTTYPER

KVALITET OG HOLDBARHED

Det er ikke kun overfladen, der gør bordpladerne

En massiv bordplade i træ med karakter

forskellige. Den bearbejdede langside har en lige,

eller en robust og slidstærk laminatbordplade. Ved

postformet eller dobbelt postformet kant. Varianterne

at passe på laminatet holder det sig år efter år, og

er primært forbundet med pladernes materiale.

træpladen kan slibes og genbehandles. Uanset hvad,
du vælger, får du en holdbar bordplade, som tåler
slitage i hverdagen.

BORDPLADER I MASSIVT TRÆ
Bordplader i massivt træ er ofte førstevalget for dem, som ønsker et køkken med
et robust, traditionelt og varmt look. Fordelene ved en massiv bordplade er lang
holdbarhed, et ”blødt” look og et tidløst udtryk. Desuden kan bordpladen slibes, hvilket
forlænger levetiden yderligere.

Når du køber en bordplade fra os, får du en bordplade af høj kvalitet
med postformet forkant, der giver et livligt indtryk med sin mere varierede
stavsammensætning. Monteres med møbelvinkler, så pladen har mulighed
for at give sig. Efterbehandles med f.eks. olie eller voks. En ubehandlet
plade kan også lakeres.

Solid – ubehandlet A/B-kvalitet
Robust – grundolieret B/C-kvalitet

Bordplade Robust
grundolieret eg

r =6

L3020xB610xT40 – art. 25588
L3020xB610xT27 – art. 25568

Bordplade Robust
ubehandlet birk

r =6

L2420xB610xT27 – art. 25572
L3020xB610xT27 – art. 25573

r =6

L2420xB610xT27 – art. 25596

SE OGSÅ VORES ANDRE FSC®-MÆRKEDE PRODUKTER!

TILBEHØR

Rustik Olie

Slibekit

Lundbergs træolie

Upigmenteret

Brug slibeblokken, og arbejd

Prima 0,7 liter

0,75 liter

olien ind i træoverfladens

Art. 25692

Art. 25691

fiberretning
Art. 25698
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Bordplade Solid
ubehandlet eg

BORDPLADER I LAMINAT

r =6

Dobbelt postformede. I kortere perioder kan laminatet tåle
overfladetemperaturer på op til 180 °C. Undgå at stille varme
gryder eller stegepander direkte på laminatbordpladen.
Varmebestandighed i henhold til standard (norm) BS/EN 438.

Alle vores bordplader i laminat
har radius 6 og inkluderet tre
meter kantliste.
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NYHED

NYHED

NYHED

NYHED

Bordplade Basic
laminat Hvid marmor

Bordplade Basic
laminat Venedig marmor

Bordplade Struktur
laminat Hvid natursten

Bordplade Struktur
laminat Grå natursten

L3020xB610xT28 – art. 24110
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24310

L3020xB610xT28 – art. 24111
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24311

L3020xB610xT28 – art. 24112
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24312

L3020xB610xT28 – art. 24113
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24313

NYHED

NYHED

NYHED

Bordplade Basic
laminat Jordbrun eg

Bordplade Struktur
laminat Antik fyr

Bordplade Struktur
laminat Sølvgrå eg

Bordplade Basic
laminat basic Teneriffa

L3020xB610xT28 – art. 24114
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24314

L3020xB610xT28 – art. 24115
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24315

L3020xB610xT28 – art. 24116
Kantliste 2 stk. L620xT32 – art. 24316

L3020xB610xT28 – art. 25234
Kantliste L3020xB35 – art. 25125

MERE END ET KØKKENBORD
Vores bordplader passer også godt
som f.eks. arbejdsbord eller skrivebord.
På billedet vises Hvid marmor.

Basic – en populær serie af laminatbordplader med sten- og
træstrukturer, som giver et solidt udtryk.
High gloss – bordplader med en blank overflade i naturtro
stenstrukturer, som giver en karakteristisk og eksklusiv effekt.

Vores serie af laminatbordplader
er PEFC-certificerede, som
betyder, at de er fremstillet med
ansvarligt skovbrug.

Matt – bordplader, som har en moderne og naturtro mat
overflade med et blødt udtryk.

Bordplade Struktur
laminat struktur Kalksten relief

Bordplade Basic
laminat basic Skiffer

Bordplade High gloss
laminat high gloss Neapel

Bordplade Basic
laminat basic Skogsek

B3020xB610xT28 – art. 25244
Kantliste L3020xB35 – art. 25135

L3020xB610xT28 – art. 25193
Kantliste L3000xB35 – art. 25183

L3020xB610xT28 – art. 25236
Kantliste L3020xB35 – art. 25127

L3020xB610xT28 – art. 25237
Kantliste L3020xB35 – art. 25128

Bordplade Basic
laminat basic Sort

Bordplade Basic
laminat basic Hvid

Bordplade High gloss
laminat high gloss Grå marmor

Bordplade Struktur
laminat struktur Onyx relief

L3020xB610xT28 – art. 25190
Kantliste L3020xB35 – art. 25180

L3020xB610xT28 – art. 25230
Kantliste L3020xB35 – art. 25121

L3020xB610xT28 – art. 25243
Kantliste L3020xB35 – art. 25134

L3020xB610xT28 – art. 25238
Kantliste L3020xB35 – art. 25129
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Struktur – bordplader med lidt struktur, som gør, at materialet
får et levende, jordnært og unikt look.

FLISELISTER

Klarlakeret eg

For dem, som har brug for en pæn afslutning på fliserne
under køkkenskabe og lignende. I traditionelle træsorter

2400x55x16 – art. 17008
2400x110x16 – art. 17014

og moderne finish.

METALFARVET
MDF Ral 9006

Sortlakeret MDF

Ubehandlet fyr

HVIDLAKERET MDF
NCS S0502-Y glans 30

2440x55x16 – art. 17023
1550x55x16 – art. 17024

2440x55x16 – art. 17025

2400x55x16 – art. 17005
2400x110x16 – art. 17011

2440x55x16 – art. 17006
2440x110x16 – art. 17012

LYSLISTER
En liste til køkkenets overskabe, hvor lysinstallationer skal

Vinkelbeslag lyslister

skjules, eller hvor man helt enkelt ønsker en dekorativ

4 styk – art. 17000

underkant på skabet.
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Lige metalfarvet
MDF Ral 9006

Lige sortlakeret
MDF NCS S9000N

Lige ubehandlet
fyr

Lige hvidlakeret MDF Bølget hvidlakeret
MDF NCS S0502-Y
NCS S0502-Y
glans 30

2440x67x16
– art. 17029

2440x67x16
– art. 17027

2400x67x16
– art. 17031

Lige klarlakeret eg

glans 30

2440x67x16
– art. 17032

2400x73x16
– art. 17042

2400x67x16
– art. 17034

SAMLE- OG AFSLUTNINGSLISTER TIL BORDPLADER
Aluminiumslister til slidstærke kanter og
bordpladesamlinger med radius 6 på langsiden.

Afslutningsliste aluminium
Passer kun r=6 Art. 25226

Afslutningsliste sort aluminium
Passer kun r=6 Art. 25227

SKÆREBRÆT
Skærebræt
Bøgefiner med
kerne af trælamel
2050x590x16
Art. 11216
2050x590x19
Art. 11219

Styreskinne til
skærebrædder
Styreskinne til 16 mm
skærebræt
Art. 11006
Styreskinne til 19 mm
skærebræt Art. 11009

Samleliste aluminium
(hjørneløsning) Passer kun r=6
Art. 25228

Samleliste sort aluminium
(hjørneløsning) Passer kun r=6 Art.
25229

HYLDE

KANTLISTE

Hylde Rakel
hvidlakeret MDF,
NCS S0500-N
L800xD80 Art. 12201

Kantliste med
smeltelim. Kantliste hvid.
16 mm/5 m Art. 15501
19 mm/5 m Art. 15502
22 mm/5 m Art. 15503
34 mm/5 m Art. 15504

Sortlakeret MDF,
NCS-9000
L800xD80 Art. 12202

Se også vores andre
FSC ®-certificerede produkter.

PLADEMATERIALE
LIMTRÆSPLADER OG -STOLPER
Favoritter til gør det selv-folket, hvor kun håndelaget og fantasien sætter
grænser. Produkter til indendørsbrug, hvor limtræet giver styrke og minimerer
risikoen for, at materialet slår sig. Den ubehandlede overflade giver mulighed
for selv at kunne vælge overfladebehandling.

L900xB200xT18
L900xB300xT18
L900xB400xT18
L1500xB200xT18
L1500xB300xT18
L1500xB400xT18
L1500xB600xT18
L2400xB200xT18
L2400xB300xT18
L2400xB400xT18
L2400xB600xT18
L2400xB200xT28
L2400xB300xT28
L2400xB400xT28
L2400xB600xT28

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Limtræ – ubehandlet birk FSC ®

art. 19000

L900xB200xT18

art. 19001

L900xB300xT18

art. 19002

L900xB400xT18

art. 19003

L1500xB200xT18

art. 19004

L1500xB300xT18

art. 19005

L1500xB400xT18

art. 19006

L1500xB600xT18

art. 19007

L2400xB200xT18

art. 19008

L2400xB300xT18

art. 19009

L2400xB400xT18

art. 19010

L2400xB600xT18

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Limtræ – ubehandlet eg FSC ®

art. 11074

L900xB200xT18

art. 11075

L900xB300xT18

art. 11076

L900xB400xT18

art. 11077

L1500xB200xT18

art. 11078

L1500xB300xT18

art. 11079

L1500xB400xT18

art. 11080

L1500xB600xT18

art. 11070

L2400xB200xT18

art. 11071

L2400xB300xT18

art. 11072

L2400xB400xT18

art. 11073

L2400xB600xT18

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

art. 11426
art. 11436
art. 11446
art. 11626
art. 11636
art. 11646
art. 11666
art. 11026
art. 11036
art. 11046
art. 11066

art. 19011
art. 19012
art. 19013
art. 19014

Se også vores andre FSC®-mærkede produkter!
Limtræsstolpe –
fyr FSC ®

Limtræsstolpe –
ubehandlet eg

L2400xB80xT80 – art. 19030
L2400xB90xT27 – art. 19031
L2400xB58xT58 – art. 19033
L2400xB58xT38 – art. 19034
L2400xB45xT45 – art. 19035
L2400xB38xT32 – art. 19036

L2400xB80xT80 – art. 19040
L2400xB90xT27 – art. 19041
L2400xB58xT58 – art. 19043
L2400xB58xT38 – art. 19044
L2400xB45xT45 – art. 19045
L2400xB38xT32 – art. 19046

HVIDE HYLDEPLADER
Hyldeplader med melamin (110 g/m2) på begge sider
og rundt i kanten.

Hyldeplade – dybde 250
Hvid

Hyldeplade – dybde 300
Hvid

Hyldeplade – dybde 400
Hvid

Hyldeplade – dybde 500
Hvid

B900xD250xT18
B1200xD250xT18
B1800xD250xT18

B900xD300xT18
B1200xD300xT18
B1800xD300xT18

B900xD400xT18
B1200xD400xT18
B1800xD400xT18

B900xD500xT18
B1200xD500xT18
B1800xD500xT18

– art. 74020
– art. 74024
– art. 74028

– art. 74021
– art. 74025
– art. 74029

– art. 74022
– art. 74026
– art. 74030

– art. 74023
– art. 74027
– art. 74031
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Limtræ – ubehandlet fyr FSC ®
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GULVPROFILER
Hvor et gulv slutter, tager et andet gulv over. Vores gulvprofiler og bundstykker
giver en glidende overgang med et tiltalende og funktionelt design i forskellige
materialer. Produceret i Sverige under nøje kontrol for en høj kvalitet.
Design du har råd til.
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Detaljerne i gulvet fortjener opmærksomhed. Hvor et gulv slutter,
begynder et andet. Om ikke andet, så er der en afslutning, der
skal tages hånd om.

For os er bæredygtighed vigtigt, derfor er 50 % af råmaterialet i
vores aluminiumsprofiler genanvendt materiale. Alle vores profiler
er også svenskproducerede – noget vi er meget stolte over!

GARANTI
KV

Vores gulvprofiler og bundstykker giver glidende overgange med
et tiltalende og funktionelt design i forskellige materialer og finish.
Slidstærke for at klare belastningen og fremstillet i en ensartet og
høj kvalitet under nøje kontrol.

SVENSK
EN

AL

IT E

KT

GULVPROFILER | 110

DETALJER TIL GULVET

TS PR O D

U

Svenskproduceret
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RTIFIED
CE

ISO 14001
CE

Farvetilpasset
torx-skrue

R TIFIE D

Specialforsænket
skruehul

ISO 14001certificeret

Lav miljøbelastning

Vinkelprofiler

Viden og
kompetencer

Selvklæbende
og stærk

RTIFIED
CE

ISO 9001
CE

R TIFIE D

ISO 9001certificeret

VORES GULVPROFILER
OG BUNDSTYKKER
STANDARD
GULVPROFILER STANDARD – SKRUEMONTEREDE

STANDARD

Profilerne i vores sortiment Standard er lavet i aluminium, messing
og rustfrit stål. De har forborede huller, og der følger skruer med hver
profil. Når det gælder profiler, er dette vores største serie, som løser de
fleste behov for lister i samlinger, overgange og på trapper.

(Forborede huller, torx-skrue inkluderet)

Overgangsprofil
Overgangsprofil
med næb
Vinkelprofil

Tænk på, at et gulv af træ og laminat giver sig i takt med årstiderne.
Skru ikke gennem trægulvet og ned i undergulvet, men sørg for at
placere skruen foran trægulvet.

Trappeprofil
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FIX
GULVPROFILER FIX – SELVKLÆBENDE

FIX

Gulvprofilerne i serien Fix er lavet af aluminium
og rustfrit stål. Monteringen er meget enkel, fjern beskyttelsespapiret, og tryk den selvklæbende profil fast. De mest almindelige
profiler findes i denne serie, der har det bredeste udvalg af dekorationer og finish at vælge imellem. De folierede profiler har et af
markedets mest slidstærke folier.

Selvklæbende tape på undersiden.

Overgangsprofil
Overgangsprofil
med næb
Vinkelprofil
Trappeprofil

NATUR
GULVPROFILER NATUR – MASSIV EG

NATUR

Natur er vores sortiment af gulvprofiler i massiv eg. Lavet til to
forskellige tykkelser af laminat- eller trægulv, 9-10 mm og 14-15
mm. Natur-gulvprofilerne monteres enten ved at lime dem fast
mod gulvet eller ved at vælge Klick, der sættes på plads med den
medfølgende basisprofil, som skrues fast i underlaget.

Limprofil eller Klick-profil

Overgangsprofil
Overgangsprofil
med næb
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Vinkelprofil

BUNDSTYKKER
BUNDSTYKKER – FLADE OG TRADITIONELLE

BUNDSTYKKER

Flade bundstykker er produkter, som primært efterspørges ved
ombygninger, men også ved nybyg. Disse har vi i eg og aluminium, og de leveres uden huller for montering med sætlim. Vores
sortiment af traditionelle bundstykker er skåret til, så de passer til
dørkarme. De findes i tre forskellige modeller og er lavet af eg.

Flade og traditionelle.

Eg
Aluminium

HVILKEN PROFIL BRUGES TIL HVAD?
OVERGANGSPROFIL MED NÆB

OVERGANGSPROFIL

Bruges til at bygge
bro mellem forskelle i
niveau ved forskellige
gulvmaterialer.

Bruges til at dække over
samlinger og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer,
som ligger i samme niveau.

VINKELPROFIL

TRAPPEPROFIL

Bruges til at dække
sammenføjningen
mellem gulv og
bundstykke.

Bruges til at beskytte
trappetrinnets forkant
eller for at beskytte
yderhjørner.

HJØRNEPROFIL
Bruges til at beskytte samt
markere yderhjørner.

GULVPROFIL STANDARD
Aluminium/rustfrit stål/messing, forborede huller, skruer inkluderet
MÅL
(mål i mm)

Overgangsprofil
Bruges til at dække over samlinger
og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer, som ligger i samme
niveau.

GULD

SØLV

L1000xB25
L2000xB25

art. 80011

art. 80021

art. 80012

art. 80022

L1000xB30
L2000xB30

art. 80031

art. 80041

art. 80032

art. 80042

L1000xB40
L2000xB40

art. 80051

art. 80061

art. 80052

art. 80062

L1000xB50
L2000xB50

art. 80671

art. 80681

mm 05

art. 80682

art. 80672
mm 05

L1000xB60
L2000xB60

Ekstra tilbehør

Gulvprofilskruer H-FIX,
TORX 3,0x35 mm
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Sølv, 15 stk./frp – art. 80004
Guld, 15 stk./frp – art. 80005
Bronze, 15stk./frp – art. 80006
Hvid, 15 stk./frp
– art. 80007
Sort, 15 stk./frp – art. 80008

L1000xB80
L2000xB80
L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

Overgangsprofil
med næb

L1000xB30xH2-4
L2000xB30xH2-4

art. 80091

art. 80101

art. 80092

art. 80102

Bruges til at bygge bro mellem
forskelle i niveau ved
forskellige gulvmaterialer.

L1000xB37xH8-10
L2000xB37xH8-10

art. 80111

art. 80121

art. 80112

art. 80122

L1000xB40xH0-15
L2000xB40xH0-15

art. 80151

art. 80161

art. 80152

art. 80162

art. 80131

art. 80141

art. 80132

art. 80142

L1000xB25xH10
L2000xB25xH10

art. 80211

art. 80221

art. 80212

art. 80222

L1000xB25xH15
L2000xB25xH15

art. 80231

art. 80241

art. 80232

art. 80242

L1000xB29xH27
L2000xB29xH27

art. 80171

art. 80181

art. 80172

art. 80182

L1000xB45xH14-15
L2000xB45xH14-15

Vinkelprofil
Bruges til at dække sammenføjningen
mellem gulv og bundstykke.

Trappeprofil
Bruges til at beskytte
trappetrinnets forkant
eller for at beskytte yderhjørner.

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

Hjørneprofil
Bruges til at beskytte
samt markere yderhjørner.

L1000xB19xH17
L2000xB19xH17

art. 80201
art. 80202

BRONZE

MESSING

SORT

RUSTFRIT STÅL
OG HVID

art. 80401
art. 80402
art. 80411

art. 80721

art. 80331

art. 80412

art. 80722

art. 80332

art. 80731
art. 80732

art. 80381
Rustfrit – ej forborede art. 80382

art. 80391
art. 80392
art. 80481
Rustfrit – ej forborede art. 80482

art. 80491
Rustfrit – ej forborede

art. 80421

art. 80741

art. 80422

art. 80742

art. 80492

art. 80751
art. 80752
art. 80441

art. 80321

art. 80442

art. 80322
art. 80761
art. 80762

art. 80471

art. 80771

art. 80341

art. 80472

art. 80772

art. 80342

art. 80431
art. 80432

Hvid

art. 80371
art. 80372
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Rustfrit – ej forborede

GULVPROFILER FIX
Aluminium/rustfrit stål, selvklæbende, forsynet med klæbestrimmel

KLÆBESTRIMMEL FOR HURTIG MONTERING
Det er meget nemt at montere en Fix-gulvprofil. Mål, og skær profilen til den ønskede længde, fjern derefter beskyttelsespapiret, og
tryk gulvprofilen fast med klæbestrimlen mod underlaget. Vær omhyggelig ved monteringen, når klæbestrimlen først sidder fast
på underlaget, slipper den ikke igen. Passer godt til gulve med varmeslanger. Du undgår borehuller og skruehoveder. Passer ikke til
tekstilbeklædte gulve.

MÅL

(mål i mm)

Overgangsprofil
Bruges til at dække over
samlinger og dilatationsfuger mellem gulvmaterialer,
som ligger i samme niveau.

Overgangsprofil
med næb
Bruges til at bygge bro
mellem forskelle i niveau ved
forskellige gulvmaterialer.
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Trappeprofil
Vinkelprofil
Bruges til at dække sammenføjningen mellem gulv og
bundstykke.

art. 81191

art. 81181

art. 81192

art. 81182

L1000xB40
L2000xB40

art. 81491

art. 81431

art. 81492

art. 81432

L1000xB40xH0-10
L2000xB40xH0-10

art. 81321
art. 81322

art. 81311
art. 81312

L1000xB45xH0-16
L2000xB45xH0-16

art. 81201
art. 81202

art. 81211
art. 81212

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

art. 80581

art. 80571

art. 80582

art. 80572

L1000xB25xH12
L2000xB25xH12

art. 80791

art. 80591

art. 80792

art. 80592

MÅL

Bruges til at dække over
samlinger og dilatationsfuger
mellem gulvmaterialer, som
ligger i samme niveau.

Overgangsprofil
med næb
Bruges til at bygge bro
mellem forskelle i niveau ved
forskellige gulvmaterialer.

Vinkelprofil
Bruges til at dække sammenføjningen mellem gulv og bundstykke.

Trappeprofil
Bruges til at beskytte
trappetrinnets forkant
eller for at beskytte yderhjørner.

SØLV

L1000xB30
L2000xB30

(mål i mm)

Overgangsprofil

GULD

L1000xB30
L2000xB30

GRAFITGRÅ

HVIDKALKET EGEFOLIE

art. 80511

art. 80251

art. 80512

art. 80252

L1000xB40xH0-10
L2000xB40xH0-10

art. 80521

art. 80261

art. 80522

art. 80262

L1000xB45xH0-16
L2000xB45xH0-16

art. 81231

art. 81251

art. 81232

art. 81252

L1000xB25xH12
L2000xB25xH12

art. 80541

art. 80291

art. 80542

art. 80292

L1000xB25xH20
L2000xB25xH20

art. 80531

art. 80281

art. 80532

art. 80282

L1000xB40
L2000xB40

L1000xB29xH33
L2000xB29xH33

L1000xB32xH50
L2000xB32xH50

art. 80271
art. 80272

Passer godt til gulve med
varmeslanger!

BRONZE

mm 01-0

HVID

SORT

RUSTFRIT STÅL

art. 80361

art. 80461

art. 81281

art. 80362

art. 80462

art. 81282

art. 80071

art. 81291

art. 80072

art. 81292

art. 80081

art. 80351

art. 80451

art. 81301

art. 80082

art. 80352

art. 80452

art. 81302

mm 04

art. 81221

art. 80661
art. 80662

EGEFOLIE
art. 81401
art. 81402
art. 81481
art. 81482
art. 81441
art. 81442
art. 81241
art. 81242
art. 81461
art. 81462

art. 80561
art. 80562
art. 81361
art. 81362
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art. 81222

GULVPROFILER NATUR – Massiv lakeret eg
Gulvprofilerne i vores serie Natur er af massiv eg. De findes i tre forskellige typer og
i varianter til både tynde og tykke gulve. De profiler, som benævnes Klick og er UVlakerede, monteres med medfølgende basisprofil, som skrues fast i underlaget for en
skjult samling. De øvrige profiler i Natur-serien, som er lakerede, limes fast til underlaget.
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Overgangsprofil Natur Klick

Overgangsprofil med næb Natur Klick

L1000xB38xH10

– art. 81501

L1000xB42xH10

– art. 81521

L2000xB38xH10

– art. 81502

L2000xB42xH10

– art. 81522

L1000xB38xH15

– art. 81511

L1000xB42xH15

– art. 81531

L2000xB38xH15

– art. 81512

L2000xB42xH15

– art. 81532

Monteres med basisprofil

Monteres med basisprofil

Overgangsprofil Natur

Overgangsprofil med næb Natur

Vinkelprofil Natur

L1000xB38xH9-10
L2000xB38xH9-10
L1000xB38xH14-15
L2000xB38xH14-15

L1000xB42xH9-10
L2000xB42xH9-10
L1000xB42xH14-15
L2000xB42xH14-15

L1000xB24xH9-10
L2000xB24xH9-10
L1000xB24xH14-15
L2000xB24xH14-15

Limes fast

– art. 81111
– art. 81112
– art. 81121
– art. 81122

Limes fast

– art. 81071
– art. 81072
– art. 81081
– art. 81082

Limes fast

– art. 81091
– art. 81092
– art. 81101
– art. 81102

BUNDSTYKKER – flade, i eg og aluminium

Bundstykke guld
Aluminium

L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

– art. 81031
– art. 81032
– art. 81051
– art. 81052

Bundstykke bronze
Aluminium

L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

– art. 81331
– art. 81332
– art. 81341
– art. 81342

Bundstykke sølv

Bundstykke med lige profil

Aluminium

L1000xB100
L2000xB100
L1000xB120
L2000xB120

Lakeret eg
– art. 81041
– art. 81042
– art. 81061
– art. 81062

L1000xB75xH9
L2000xB75xH9
L1000xB90xH9
L2000xB90xH9
L1000xB120xH9
L2000xB120xH9
L2000xB150xH9

– art. 81841
– art. 81842
– art. 81851
– art. 81852
– art. 81861
– art. 81862
– art. 81872

BUNDSTYKKER – traditionelle i eg
Traditionelle bundstykker, der passer til dørkarme. De tre modeller er lavet i slidstærk
massiv eg og er lakerede. Bundstykkerne limes fast med sætlim.

Bundstykke til badeværelse

Fladt bundstykke

Bundstykke

Parentesen viser
bredden på dørkarmen

Parentesen viser
bredden på dørkarmen

Parentesen viser
bredden på dørkarmen

07 68
08 68
09 68
07 93
08 93
09 93

B 07 68
B 08 68
B 09 68
B 07 93
B 08 93
B 09 93

(passer 70 cm) – art. 81023
(passer 80 cm) – art. 81024
(passer 90 cm) – art. 81025
(passer 70 cm) – art. 81026
(passer 80 cm) – art. 81027
(passer 90 cm) – art. 81028

(passer 70 cm)
(passer 80 cm)
(passer 90 cm)
(passer 70 cm)
(passer 80 cm)
(passer 90 cm)

– art. 81003
– art. 81004
– art. 81005
– art. 81006
– art. 81007
– art. 81008

E 07 68
E 08 68
E 09 68
E 07 93
E 08 93
E 09 93

(passer 70 cm) – art. 81013
(passer 80 cm) – art. 81014
(passer 90 cm) – art. 81015
(passer 70 cm) – art. 81016
(passer 80 cm) – art. 81017
(passer 90 cm) – art. 81018
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Sortimentet af flade bundstykker leveres uden huller og monteres med
sætlim. Profilen i massiv eg er lakeret, mens aluminiumsprofilerne er
eloxeret i tre forskellige farver.
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TRAPPEMILJØ
I det rette miljø kan en slidt trappe være rigtig flot.
I det forkerte miljø er den bare slidt. Med Lundbergs trapperenovering
kan du med nogle enkle trin gøre husets trappe som ny igen.
Uden at betale for meget.

EFTER
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FØR

RENOVERING AF TRAPPEN ER

BÅDE NEMT OG EFFEKTIVT
Med årene bliver din trappe mere og mere slidt. Samtidig har nye trends gjort, at
trappen bliver betragtet som en vigtig del af hjemmets indretning. Brug din tid og dine
penge fornuftigt ved at renovere trappen i stedet for at udskifte den med en ny. Vores
trapperenoveringskoncept indeholder nogle få komponenter, som gør, at løsningen
fungerer, uanset om trappen er åben, lukket, lige eller svungen.
Delenes udformning såvel som renoveringsmetoden passer til både professionelle
håndværkere og gør det selv-folket. Tag skridtet, og få et fremragende resultat med
materialer, som holder i mange år!

GØR DIN TRAPPE SOM NY I TRE ENKLE TRIN

1. Forbered trappen.
Sørg for, at hvert trappetrin er rent, tørt og jævnt.

2. Mål, og skær til.
Med vores trappetrinsmåler er det nemt at få
de rette mål.

3. Lim, og monter.
Put lim på det eksisterende trappetrin, og
monter det nye.

TAG SKRIDTET FRA
ORD TIL HANDLING

1

FORBERED TRAPPEN
Sørg for, at underlaget, hvor du skal lægge dit nye
trappetrin, er jævnt, tørt og rent. Slib træoverflader eller
malede overflader, så limen kan få ordentligt fæste.

2

MÅL, OG SKÆR TIL
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Det er nødvendigt med en eller anden form for
skabelon, når målene på din eksisterende trappes
slidtrin skal overføres til det nye trappetrin. Man kan
anvende papirskabeloner, men vi anbefaler vores
udmærkede trappetrinsmåler.

3

LIM, OG MONTER
Monteringslim af typen MS-polymer skal
anvendes, når du monterer dit nye trappetrin. Fordel
limen jævnt over hele slidtrinnet, som skal dækkes af et
nyt trappetrin. Regn med, at en limpatron rækker til cirka
to til tre trin.

Læg dit tilskårne trappetrin på plads, og træd på
trinnet for at fordele limen så jævnt som muligt mellem
materialerne. Sørg for, at det nye trappetrin ligger
præcis, hvor det skal, når limen derefter hærder.

GODT AT VIDE

Mål trappen op, trin for trin. Hvis det er en åben trappe, skal
bagkantlisten monteres, ved en lukket trappe kan der monteres
stødtrin. Vores dobbelt trappetrin kan deles, så du får to trin
ud af ét. Monter trinnet med Lundbergs trapperenoveringslim,
en monteringslim af typen MS-Polymer (indeholder ikke
opløsningsmiddel). En limpatron rækker til cirka 2-3 enkelttrin,
forbruget er cirka 500 ml/m2.

• Hvis man vælger at lime slidtrinnet ovenpå linoleum eller nålefilt, skal man være sikker på, at belægningen sidder ordentligt
fast på underlaget.

• Overfladen, hvor det nye trappetrin monteres, skal være tørt,
rent og jævnt.

• Plastik- eller vinylmåtter skal altid fjernes inden montering.
• Heldækkende tæpper skal altid fjernes.
• Montering direkte på beton eller ståltrapper frarådes.
• Sørg for, at den gamle forkant er lige, så limen og det nye
trappetrins forkant får kontakt og ordentligt fæste.

De trappetrin, som er grundolierede fra fabrikken, skal olieres straks
efter monteringen, når limen har hærdet.
Obs! Trappetrinene i massivt træ skal opbevares i stuetemperatur i
mindst 24 timer inden montering. Den relative luftfugtighed (RF) skal
ligge i intervallet 30-60 %, og temperaturen skal være mindst 20 °C
før, under og efter monteringen. Emballagen må ikke brydes, før
trinene skal monteres.

TRAPPETRINSMÅLER
Ved at bruge trappetrinsmåleren
som skabelon, kan du hurtigt og
præcist måle, hvordan dit nye
trappetrin skal se ud og skæres!
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TING AT HUSKE VED
TRAPPERENOVERING
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HVORNÅR BRUGER MAN ENKELTHENHOLDSVIS DOBBELTTRIN?
Vores trappetrin i massivt træ fås i to forskellige design: enkelttrin og dobbelttrin.
Med integrerede trinkanter på en eller to langsider tilbyder vi et sortiment, som
på bedste vis minimerer spild, når en trappe bliver renoveret. Nedenfor kan du
se eksempler på, hvordan man kan bruge enkelt- og dobbelttrin.

Trappe med
lige partier

Trappe med
svungne partier

Enkelttrin eller
dobbelttrin
Dobbelttrin
Enkelttrin eller
dobbelttrin
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Enkelttrin eller
dobbelttrin

PLANLÆG MED OMHU –
UDNYT MATERIALET OPTIMALT

Trinkant
indvendigt
mål: 48 mm

TIL LIGE PARTIER
I TRAPPEN

MINIMER MATERIALESPILD VED
SVUNGNE PARTIER

De lige trin på din trappe kan med fordel renoveres
ved hjælp af vores enkelttrin, så længe trappen ikke er
bredere end 1 meter og har en trindybe på min. 294
mm. Du kan også anvende vores dobbelttrin og dele
dem på midten, så de rækker til to trin. Har din trappe
et ulige antal lige trin, er enkelttrin at foretrække for at
udnytte materialet eﬀektivt og mindske omkostningerne.

I de fl este tilfælde rækker et dobbelttrin til to af
trappens slidtrin i det svungne parti. Takket være
dobbelttrinnets dybde og trinkant på hver langside
giver den diagonale skæring to trappetrin med
form som ”lagkagestykker”. Tager du et lidt længere
dobbelttrin, øger du muligheden for at få to
fungerende trin ud af materialet.

1
2
Du kan få to trin ud af et dobbelttrin til din trappe.
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ET KONCEPT FYLDT
MED MULIGHEDER
Grundlaget i vores trapperenoveringskoncept er
vores trin med integreret trinkant. De fremstilles
af omhyggeligt udvalgt materiale, og takket være
forskellige sorteringer er der et større udvalg og
forskellige valgmuligheder.

Premium – 8 mm
Classic – 12 mm
Rustic – 8 mm
Et billigere alternativ til vores
trin i massivt træ er vores 9 mm
laminattrin, som passer til lige
trapper. Laminattrinnet har en
ﬁ n overfladestruktur og ﬁ ndes i 4
forskellige varianter.
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Matchende stødtrin og bagkantlister skaber
sammen med det øvrige monteringstilbehør
en stærk totalløsning til trapperenovering.
Dobbelttrinene rækker til to trappetrin, når de
deles, og kan på den måde også bruges i trappens
svungne partier.

Vi har tre serier
i massivt træ at vælge imellem
afhængigt af den ønskede
materialesortering:

NORDIC WHITE OG COUNTRY
Følelsen af ægte træ under fødderne er svær at slå! De svenskproducerede
trappetrin er lavet af eg og ask fra skove i Europa.

NORDIC WHITE MATLAKERET
Et hvidpigmenteret matlakeret trappetrin i eg med grå toner, som får
de varmere nuancer til at skinne igennem og giver trinnet et klassisk
nordisk udtryk.

COUNTRY EG GRUNDOLIERET
Premium Country er vores seneste tilføjelse og er produceret af
svensk eg, som har et levende mønster af knaster, marvstråler og
splintved. Trinnet er grundolieret, hvilket fremhæver de naturlige
åretegninger, og knasterne kan være spartlede for at give et solidt
rustikt look. Premium Country er også FSC-certiﬁceret.

TRAPPETRIN
I MASSIVT TRÆ
PREMIUM – 8 mm
Omhyggeligt udvalgt materiale af ﬁ neste sortering i eg.
Materialet i hele stave har moderate nuanceforskelle og
giver et ensartet udtryk.

Premium Country har et levende mønster af knaster, marvstråler
og splintved. Trinnet er grundolieret, hvilket fremhæver de naturlige
åretegninger, og knasterne kan være spartlede for at give et solidt
rustikt look.
Nordic White er et hvidpigmenteret matlakeret trappetrin i eg med
grå toner, som får de varmere toner til at skinne igennem og giver
et klassisk nordisk udtryk.

Trappetrin Nordic White
matlakeret

Trappetrin eg grundolieret

(e) B1000xD294xT8

– art. 81610

(d) B1200xD590xT8

– art. 81631

(d) B1300xD590xT8

– art. 81611

(d) B1450xD590xT8

– art. 81612

(d) B1800xD590xT8

– art. 81613

(e) B1000xD294xT8

– art. 80940

(d) B1200xD590xT8

– art. 81632

(d) B1300xD590xT8

– art. 80941

(d) B1450xD590xT8

– art. 80942

(d) B1800xD590xT8

– art. 80943
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Trappetrin eg ubehandlet

Trappetrin eg lakeret

(e) B1000xD294xT8

– art. 81560

(e) B1000xD294xT8

(d) B1200xD590xT8

– art. 81634

(d) B1200xD590xT8

– art. 81633

(d) B1300xD590xT8

– art. 81561

(d) B1300xD590xT8

– art. 80961

(d) B1450xD590xT8

– art. 81562

(d) B1450xD590xT8

– art. 80962

(d) B1800xD590xT8

– art. 81563

(d) B1800xD590xT8

– art. 80963

Trappetrin Country
grundolieret
(e) B1000xD294xT8

– art. 81620

(d) B1200xD590xT8

– art. 81635

(d) B1300xD590xT8

– art. 81621

(d) B1450xD590xT8

– art. 81622

(d) B1800xD590xT8

– art. 81623

– art. 80960

CLASSIC – 12 mm

RUSTIC – 8 mm

Den levende egemateriale i 3 stave passer bl.a.
godt sammen med parketgulv 3-stave.

Et materialeudvalg af hele stave i fl ere farvenuancer, hvor
blandingen af splintved giver lidt lysere partier end den
mørkere kerneved. Naturlige friske knaster kan forekomme.

Trappetrin eg
grundolieret

Trappetrin eg
lakeret

Trappetrin eg

(e) B1000xD294xT12 – art. 81580

(e) B1000xD294xT12 – art. 81584

(d) B1300xD590xT12 – art. 81581

(d) B1300xD590xT12 – art. 81585

(e) B1000xD294xT8 – art. 80980

(d) B1450xD590xT12 – art. 81582

(d) B1450xD590xT12 – art. 81586

(d) B1800xD590xT12 – art. 81583

(d) B1800xD590xT12 – art. 81587

Trappetrinene monteres på trappens
eksisterende slidtrin

grundolieret
(d) B1300xD590xT8 – art. 80981
(d) B1450xD590xT8 – art. 80982
(d) B1800xD590xT8 – art. 80983

Trappetrin eg
lakeret
(e) B1000xD294xT8 – art. 80990
(d) B1300xD590xT8 – art. 80991
(d) B1450xD590xT8 – art. 80992
(d) B1800xD590xT8 – art. 80993

Forklaring
(e) = enkelttrin
(d) = dobbelttrin
*Bestillingsvare

SÆT STILEN MED
STØDTRIN
Stødtrinene, de vertikalt placerede plader til lukkede trapper,
ﬁ ndes i samme matchende træsorter som trappetrinene. Man
kan også anvende det hvide stødtrin, hvis man gerne vil bryde
den anden farve på sin trappe.

Stødtrin lakeret eg
B1000xH170xT5 – art. 80967
B1450xH170xT5 – art. 80968
B1800xH170xT5 – art. 80969

Stødtrin Nordic White eg
B1000xH170xT5 – art. 81614
B1450xH170xT5 – art. 81615
B1800xH170xT5 – art. 81616

Stødtrin hvidlakeret MDF (NCS S0502Y)
B1300xH160xT10 Art. 80815
B1600xH160xT10 Art. 80817
B1800xH160xT10 Art. 80818

Stødtrin monteres
ved forkanten
mellem trinene.

Stødtrin ubehandlet eg
B1000xH170xT5 – art. 81567
B1450xH170xT5 – art. 81568
B1800xH170xT5 – art. 81569

BAGKANTLISTE I TRÆ – til åbne trapper
Bagkantlisten bruges til at dække bagsiden på trappens slidtrin
samt til at fastgøre trappetrinet.

Bagkantliste grundolieret eg
B1000xH55xT6 – art. 80944
B1450xH55xT6 – art. 80945
B1800xH55xT6 – art. 80946

Bagkantliste ubehandlet eg
B1000xH55xT6 – art. 81564
B1450xH55xT6 – art. 81565
B1800xH55xT6 – art. 81566

Bagkantliste lakeret eg
B1000xH55xT6 – art. 80964
B1450xH55xT6 – art. 80965
B1800xH55xT6 – art. 80966

Bagkantliste Nordic White eg
B1000xH55xT6 – art. 81617
B1450xH55xT6 – art. 81618
B1800xH55xT6 – art. 81619

Bagkantlisten monteres på
bagsiden af trappens slidtrin

55
mm
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Stødtrin grundolieret eg
B1000xH170xT5 – art. 80947
B1450xH170xT5 – art. 80948
B1800xH170xT5 – art. 80949

RENOVERING AF TRAPPEAFSATS
– ETAGEN PÅ TRAPPEN
Vi har to forskellige løsninger til renovering af
trappeafsatsen. Dels har vi pakken med 13,5 mm tykt
lamelparket i hele stave med integreret trinkant, som
passer til de 8 mm tykke trappetrin i Premium- og Rusticserierne. Dels har vi en pakke med stavparket i eg, der er
16 mm tykt, hvor en separat trinkant komplementerer den
løsning, som passer bedst sammen med 12 mm trinene i
Classic-serien.
PASSER TIL PREMIUM/RUSTIC
Trappeafsats/fabrikslimet
ubehandlet
eg i pakke, ca. 1,92 m2
Trinkant 1 stk. (2000x165x45)
Parketbrædder 4 stk. (2200x180x13,5)
art. 80929

Radius 4
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Trappeafsats/fabrikslimet
ubehandlet eg i pakke, ca. 1,13 m 2
Trinkant 1 stk. (2000x165x45)
Parketbrædder 2 stk.
(2200x180x13,5) art. 80928

Trappeafsats

Parketbræt ubehandlet
eg i pakke, ca. 0,39 m 2
Parketbræt 1 stk. (2200x180x13,5)
art. 80932

PASSER TIL CLASSIC

Stavparket ubehandlet
eg i pakke, ca. 1 m 2 408x68x16
art. 80920

Trinkant ubehandlet eg
1300x61x28 art. 80921

TILBEHØR TIL TRAPPERENOVERING

A

B

C

D

E

F

A – Gulvolie Tilja 1 liter Art. 25699.

D – Slibesæt til olie Art. 25698.

B – Trapperenoveringslim MS polymer Art. 80816.

E – Limspreder Art. 80922.

C – Parket-kit egetræsfarvet Art. 80808.

F – Trappetrinsmåler, plast Art. 80902, metal Art. 80809.

TRAPPEMILJØ | 131

TRAPPERENOVERING I LAMINAT
MED TRÆSTRUKTUR
AC5

Slidtrin i slidstærkt laminat med kerne af MDF
og med ﬁre forskellige dekorative overflader,
som passer til den skandinaviske stil. De 9 mm
tykke trappetrin ﬁndes i to forskellige størrelser
og har integreret trinkant.

AC4
AC3
AC2
AC1

Konceptets tilbehør gør monteringen
nem og slutresultatet professionelt.
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VEDLIGEHOLDELSESFRIT OG
ØKONOMISK

KVALITET OG SLIDSTYRKE
MED TYDELIG STRUKTUR

Trappetrinene i laminat er et billigere alternativ til
dem i massivt træ.

Laminattrinene i serien Trend har en mat og
naturtro overfl adestruktur og en jævn farvetone.

Trinene er, grundet deres dimensioner, beregnet
til lige trapper. Nemme at lime på plads samtidig
med, at de hverken kræver efterbehandling eller
løbende vedligeholdelse.

Trinene er meget modstandsdygtige over for
slitage og klassiﬁ ceres som AC4 på en 5-punkts
skala, som beskriver holdbarheden.

TREND – 9 mm
Slidtrin i slidstærkt laminat med kerne af MDF.
For renovering af lige trapper.
Trappetrin laminat hvid
Laminat med MDF-kerne

Trappetrin laminat grå eg
Laminat med MDF-kerne

Enkelttrin (mm)

Enkelttrin (mm)

Trappetrin laminat mørk eg
Laminat med MDF-kerne

Enkelttrin (mm)

B1000xD305xT9

– Art. 81712

B1000xD305xT9

– Art. 81704

B1000xD305xT9

– Art. 81708

B1300xD368xT9

– Art. 81713

B1300xD368xT9

– Art. 81705

B1300xD368xT9

– Art. 81709

Trappetrin laminat eg
Laminat med MDF-kerne

Enkelttrin (mm)
B1000xD305xT9

– Art. 81700

B1300xD368xT9

– Art. 81701

Vores trapperenoveringsserie i laminat er
også PEFC-certiﬁceret, hvilket betyder, at
den er fremstillet af ansvarligt skovbrug.

STØDTRIN I LAMINAT
– TIL LUKKEDE TRAPPER
Passer
til den lige
trappe!

De 8 mm tykke stødtrin har en kerne af PEFCcertiﬁceret MDF. De dekorative overflader
matcher trappetrinene, men vi har også en
neutral hvid variant i lakeret MDF for et lysere
udtryk.

Stødtrin laminat eg (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81702

Stødtrin laminat grå eg (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81706

Stødtrin laminat hvid (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81714

Stødtrin mørk eg (3 stk.)
B1300xH200xT8 – art. 81710
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Stødtrin monteres
ved forkanten
mellem trinene.

BAGKANTLISTE I LAMINAT
– TIL ÅBNE TRAPPER
De miljøcertiﬁcerede bagkantlister
er 10 mm tykke og har et spor, som
passer til trappetrinet.

Bagkantliste laminat eg
B1300xH70xT10 – art. 81703

Bagkantliste laminat grå eg
B1300xH70xT10 – art. 81707

Bagkantliste laminat hvid
B1300xH70xT10 – art. 81715

Bagkantliste mørk eg
B1300xH70xT10 – art. 81711

56
mm

Bagkantlistens
profil

Bagkantlisten monteres på
bagsiden af trappens slidtrin

HÅNDLISTER OG
GELÆNDERHOLDERE

Når du vælger en af vores
håndlister, kan du kombinere
med vores smarte samle- og
vinkelled, der kan bruges til
både den lige forlængelse og
vinklen i hjørnet.

Søger du håndstøtte, når trappemiljøet skal renoveres, kan du
vælge blandt vores brede udvalg af håndlister.

Glem ikke at give håndlisten
en fl ot afslutning med en af
vores endeknopper.

Mængden af produkter og tilbehør giver dig fleksibilitet og
mange kombinationsmuligheder.

Gelænderholder
aluminium

Gelænderholder
børstet aluminium

Gelænderholder
børstet aluminium

Gelænderholder
messingfarvet

Gelænderholder
bronze

Gelænderholder sort

Gelænderholder
børstet aluminium

Gelænderholder
matlakeret sølv

1 par – Art. 25739
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1 par – Art. 25743

1 par – Art. 25740

1 par – Art. 25744

1 par

– Art. 25742

1 par – Art. 25741

Stykvis – Art. 25426

Stykvis – Art. 25428

Håndliste massiv matlakeret eg
L2300xT30xH100 – Art. 25707
L3500xT30xH100 – Art. 25708

Håndliste hvidlakeret og
ubehandlet fyr
Hvidlakeret fyr
L2300xT30xH100 – Art. 25770
Ubehandlet fyr
L2300xT30xH100 – Art. 25710

Håndliste massiv matlakeret eg
L2300xT30xH80 – Art. 25709

Håndliste/overligger
Monteres med gelænderholder
Hvidlakeret MDF
L2300xT50xH70 – Art. 25788
Ubehandlet eg
L2300xT50xH70 – Art. 25789
Ubehandlet fyr
L2300xT50xH70 – Art. 25712

DREJELIGT SAMLE- OG VINKELLED
TIL HÅNDLISTER
Samle- og vinkelled i børstet
aluminium, som kan drejes trinløst mellem 90 og 180 grader. Passer til håndlister med en diameter på 45 mm.
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Til trappevinkler
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SIKKERHED OG
TRYGHED I HVERDAGEN
Trappegitre beskytter dine nære og kære. Det er vigtigt at
spærre trappen for det mindre barn både øverst og nederst.
Måske har du en rumåbning eller yderdør, hvor du ikke vil
have din hund skal passere. Vi tilbyder gitre, som kan anvendes
ved trapper eller døråbninger. Modellerne kan tilpasses, så de
passer til forskellige bredder.
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Godkendte
sikkerhedsgitre i henhold til
EN1930:2011

TRAPPEGITTER STADIG – skruemonteret
Stadig er et skruemonteret trappegitter med quick
release-funktion, så gitteret nemt kan tages af og sættes på igen.
Gitteres kan åbnes i begge retninger. De skruemonterede gitre er
egnede til brug i begge ender af trappen.

Stadig – lakeret bøg

Stadig – hvid metal

Breddeinterval 640-1060 (mm)

Breddeinterval 625-1068 (mm)

L605-1020xH720 – art. 27000

L625-1068xH720 – art. 27001

TRAPPEGITRE MODIG & TROFAST– trykmonteret

TRAPPEMILJØ | 137

Trofast og Modig er trykmonterede trappegitre. De
monteres uden bor og skruer og efterlader ingen
mærker i karme eller vægge.

Modig – sort metal

Trofast – hvid metal

Breddeinterval 735-796 (mm)

Breddeinterval 730-805 (mm)

L735-796xH730

L730-805xH730

– art. 27002

– art. 27003

Tested and approved

EN1930:2011

EN1930:2011 har strengere krav til realistiske
testmetoder, som sikrer barnet mod at få ﬁngrene i klemme ved beslag og låseanordninger.
Derudover stilles nye krav til, at gitteret kan klare
øget belastning, både ift. daglig brug og slitage.

Med 1 forlænger 796-865 mm

Med 1 forlænger 795-870 mm

Med 2 forlængere 860-933 mm

Med 2 forlængere 860-935 mm

Med 3 forlængere 925-998 mm

Med 3 forlængere 925-1000 mm

Kan forlænges på begge sider;
med 6 forlængere maks. bredde 1193 mm

TILBEHØR – passer til Modig & Trofast
Den nye standard stiller også højere krav til f.eks.
trykmonterede/opspændte gitre, som ikke skrues
fast, at de kan yde et optimalt tryk mod karmene
for at give den bedst mulige sikkerhed.

Forlænger, 1 stk., hvid – art. 27006
Forlænger, 1 stk., sort – art. 27007
Forlænger, 2 stk., hvid

– art. 27004

Forlænger, 2 stk., sort – art. 27005

TRAPPERÆKVÆRK
TIL ETHVERT BEHOV
Vores grundlæggende idé omkring
trapperækværket er baseret på fleksibilitet,
smarte monteringsdetaljer og produkter i en
varieret stil. Med vores løsning får du et rækværk,
som fungerer hele vejen fra bund til top.

• Stil
• Funktion
• Fleksibilitet
• Sikkerhed
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MEGET MERE END BLOT
EN BESKYTTENDE BARRIERE

Overligger

Baluster

Stolpehat

Trapperækværkets potentiale som et dekorativt
element i hjemmets indretning tages der hånd om i
vores forskellige serier. Uanset om du leder efter et
rækværk, som er stilfuldt og moderne, traditionelt
og klassisk eller eksklusivt på en diskret måde, har vi
noget at tilbyde.
Alle vores rækværkserier er opbygget omkring nogle
få grundlæggende komponenter.

Baluster udvendig
montering

Underligger

Endestolpe

VÆRD AT OVERVEJE
En af trapperækværkets vigtigste opgaver er at beskytte
mod ulykker. For at rækværket skal forhindre faldulykker
og give den bedst mulige beskyttelse, får du her nogle
gode råd omkring målene. Kilde: Boverket (BFS 2014:3)

AFSTANDEN MELLEM
BALUSTRENE
Afstanden mellem balustrene
bør ikke være mere end 100 mm
for at forhindre, at børn kommer
til skade. Tænk også på ikke at
sætte balustrene, så man kan
klatre op på dem (horisontalt).

VED MONTERING
PÅ PLANT GULV
Øverst på trappen bør
rækværket være mindst 1100
mm. Minimumshøjden er
nødvendig for at forhindre
faldulykker.

Laveste højde 1100 mm

TO MÅDER AT MONTERE
TRAPPERÆKVÆRK PÅ
Der ﬁndes to forskellige måder at fastgøre et
trapperækværk på. Enten sætter du balustrene i
en underligger, eller også monterer du dem på den
udvendige side af trappevangen.

VED MONTERING
PÅ TRAPPEN
På den skrånende del af trappen
bør rækværket være mindst 900
mm højt for at mindske risikoen
for faldulykker. Denne højde giver
også god ergonomisk støtte til
armen, når man går på trappen.

Laveste højde 900 mm

Udvendig montering

Montering i underligger

Vores trapperækværk er tilpasset efter disse
regler og anbefalinger.
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Maks. 100 mm

TRAPPEMILJØ | 140

TRAPPERÆKVÆRK NEW YORK
Ubehandlet eg eller hvidlakeret MDF (NCS S0502Y glans 35)
Trapperækværket New York udstråler moderne design. Det er både
diskret og kraftfuldt på én gang. De fleksible beslag gør det muligt at
montere rækværket på alle lige trappetyper, uanset vinkel. Balustrene kan også skæres til i højden, så de passer til dine mål.

1

2

3

4

Ubehandlet eg

Hvidlakeret
MDF

Baluster
Se artikelnummer for den respektive
overfl adebehandling på næste side
Overligger/håndliste
Hvidlakeret MDF: 2300x50x70 Art. 25788
Ubehandlet eg: 2300x50x70 Art. 25789

2

Underligger
Hvidlakeret MDF: 2300x50x30 Art. 25790
Ubehandlet eg: 2300x50x30 Art. 25791
Endestolpe
Hvidlakeret MDF: 1200x66x66 Art. 25496
Ubehandlet eg: 1200x66x66 Art. 25497

4

1

Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454
Monteringsbeslag sølv, 1 par
– til montering af
overligger/håndliste
90x16x2 Art. 25498

3

SORTLAKERET
BALUSTER

HVIDLAKERET
BALUSTER

Baluster i anodiseret
aluminium.

Pulverlakeret aluminium
i RAL 9005, glanstal 35.

Pulverlakeret aluminium
i RAL 9010, glanstal 90.

Til trappeafsatsen

Til trappeafsatsen

Til trappeafsatsen

Baluster aluminium,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L1005 Ø19 Art. 25487

Baluster sortlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L1005 Ø19 Art. 25493

Baluster hvidlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L1005 Ø19 Art. 25485

Til trappen

Til trappen

Til trappen

Baluster aluminium,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L782 Ø19 Art. 25486

Baluster sortlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L782 Ø19 Art. 25492

Baluster hvidlakeret,
2 stk. – skruer inkluderet
Mål: L782 Ø19 Art. 25484

SMART OG ENKEL LØSNING
TIL OVERLIGGEREN

NEW YORK FÅS
I UBEHANDLET EG

Monteringsbeslaget skrues ind i
endestolpen, og derefter lægges
overlæggeren på og skrues fast på
beslagets fl ade del.

New York-serien fås også i
ubehandlet eg, så man kan
matche trapperækværket
med den øvrige indretning.

PLACER VINKLEN EFTER
BEHOV
Balustrene har beslag i
enderne, som er meget
fl eksible. De kan indstilles efter
skråningen på din trappe.

20 mm
50 mm
Instruktioner og vejledninger ﬁ ndes på lundbergs.
com og er desuden inkluderet i produkterne.
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ALUMINIUM
BALUSTER
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TRAPPERÆKVÆRK HELSINKI
Ubehandlet fyr eller hvidlakeret fyr (NCS S0502Y glans 35)
Helsinki er vores trapperækværk med et stilrent
look, som fungerer både moderne miljøer og i
traditionelle og rustikke omgivelser. Balustrene kan både
monteres i underliggere og udvendigt på trappevangen.
Den lange endestolpe giver mulighed for en ekstra stabil
afslutning på trapperækværket.

Ubehandlet fyr

Hvidlakeret fyr

6
7
3

Forbedringssæt
NCS S0502Y, glans 35
Art. 18220

Monteringsbeslag sort, 1 par
– bliver skjult ved montering
af overligger/håndliste
110x16x2 Art. 25455

5

1

2

4

Instruktioner og vejledninger ﬁndes på lundbergs.
com og er desuden inkluderet i produkterne.

2

3

4

5

6

7
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1

Baluster, 4 stk.
– monteres i underliggeren
Hvidlakeret fyr: 1030x41x41 Art. 25520
Ubehandlet fyr: 1030x41x41 Art. 25452

OVER- OG UNDERLIGGER
MED SKJULT MONTERING

Baluster udvendig montering, 4 stk.
– udvendig montering
Hvidlakeret fyr: 1140x41x41 Art. 25521

Over- og underliggerne har et spor med plads til monteringslisten
(hvor balustrene fastgøres). Dele af dæklisten lægges derefter mellem
alle balustrene for en heldækkende ﬁ nish, så skruerne skjules og
støvsamlere undgås.

Overligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Hvidlakeret fyr: 2300x70x45 Art. 25522
Ubehandlet fyr: 2300x70x45 Art. 25746

Overligger
Plads til monteringsbeslag

Underligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Hvidlakeret fyr: 2300x65x40 Art. 25523
Ubehandlet fyr: 2300x65x40 Art. 25747

Der er plads til beslagets flade
del i overliggeren.

Monteringsliste

Endestolpe
Hvidlakeret fyr: 1150x86x86 Art. 25525
Ubehandlet fyr: 1150x86x86 Art. 25437

Monteres separat sammen
med balustrene. Derefter
sættes hele sektionen nemt
på plads.

Lang endestolpe
Hvidlakeret fyr: 2500x86x86 Art. 25524
Ubehandlet fyr: 2500x86x86 Art. 25436
Stolpehat
Hvidlakeret fyr: 106x106 Art. 25526
Ubehandlet fyr: 106x106 Art. 25438
Gulv- og loftklods
Hvidlakeret fyr: 92x92x35 Art. 25527
Ubehandlet fyr: 92x92x35 Art. 25456
Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454

Dækliste

Skjuler skruehuller og jævner
ud for en perfekt ﬁnish.
(Skruer til over- og underligger er inkluderet i balustrene)

STOLPE FRA GULV TIL LOFT
Til endestolperne, som går fra gulv til loft, har vi gulvog loftklodser. Klodsernes hovedel skrues fast i gulvet
og loftet. De mindre og graduerede klodser skrues i
stolpens ender. Lim, skyd stolpen på plads, og dæk
den graduerede klods med dækstykket.
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TRAPPERÆKVÆRK OSLO
Ubehandlet fyr
Oslo-serien har udskæringer, som giver et både eksklusivt og
klassisk udseende. Det ubehandlede fyrretræ gør det muligt at
sætte sit eget præg på rækværket. Det gennemtænkte koncept
indeholder bl.a. smarte løsninger for montering og samling af
endestolper.
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1

3

1

2

3

Baluster, 4 stk.
– monteres i underliggeren,
Skruer til over- og underligger er inkluderet
Ubehandlet fyr: 1030x41x41 Art. 25449
Overligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Ubehandlet fyr: 2300x70x45 Art. 25746
Underligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Ubehandlet fyr: 2300x65x40 Art. 25747

4

Endestolpe, lige
Ubehandlet fyr: 1200x86x86 Art. 25431
Stolpeknop

5

Ubehandlet fyr: ø80x110 Art. 25435

Kapskrue
– til montering af endestolpe
160ø10 Art. 25454
Monteringsbeslag sort, 1 par
– til montering af overligger
110x16x2 Art. 25455
Gulv- og loftklods
Ubehandlet fyr:
92x92x35 Art. 25456

TRAPPERÆKVÆRK STOCKHOLM

6
3

Sortiment i hvidlakeret MDF (NCS S0502Y glans 35)
Stockholms linjer indrammer og tydeliggør. De kraftige endestolper giver en stabil afslutning på rækværket, og stilen passer godt
i mange hjem. Overliggeren fås foruden i hvid også i ubehandlet eg. Balustrene til udvendig montering gør, at rækværket også
kan monteres i kortere trappepartier.

1
2

4

Hvidlakeret MDF

1

2

3

Baluster 4 stk.
– udvendig montering
Hvidlakeret MDF: 1140x41x41 Art. 25458
Baluster 4 stk.
– monteres i underliggeren
Hvidlakeret MDF: 950x41x41 Art. 25457
Overligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Hvidlakeret MDF: 2000x60x105 Art.
25480

4

5

6

Underligger
– monteringsliste og dækliste er inkluderet
Hvidlakeret MDF: 2000x120x60 Art.
25481
Endestolpe
Hvidlakeret MDF: 1215x135x135 Art.
25482

Kapskrue
– til montering af
endestolpe
160ø10 Art. 25454

Monteringsbeslag sort,
1 par – til montering
af overligger
110x16x2 Art. 25455

Stolpehat
Hvidlakeret MDF: 180x180 x35Art. 25483

Instruktioner og vejledninger ﬁndes på lundbergs.
com og er desuden inkluderet i produkterne.
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Se også vores andre
FSC ®-certifi cerede produkter.

TREMMEVÆRK COPENHAGEN

Copenhagen kan også
fungere som rumdeler!

Ubehandlet fyr
Copenhagen er vores tremmeværksløsning i ubehandlet fyrretræ. Copenhagen passer både til trappen og i
et rum, hvor den kan fungere som rumdeler.

2

Ubehandlet fyr

1

Tremmeværk ubehandlet fyr
Mål: 2500x60x30 Art. 25402

2

Over- og underligger ubehandlet fyr
Mål: 2500x80x30 Art. 25404

3

Endestolpe ubehandlet fyr
Mål: 2500x60x60 Art. 25408

1

3

Illustrationen til højre viser tremmeværket i ubehandlet
fyr, der er malet hvidt. På billedet længst oppe har
tremmeværket og trappevangen fået samme farve
som væggen og er kun monteret med overliggeren.

Instruktioner og vejledninger ﬁndes på
lundbergs.com og er desuden inkluderet i
produkterne.

Sådan måler du trinnets
længde og dybde før køb
For at få de rigtige produkter med hjem fra butikken er det vigtigt, hvordan du måler.
Mål hvert enkelt trins maksimale længde og dybde på din nuværende trappe.

Svungne trappetrin
Trinnets forkant

Trinfladens
maks. dybde

Trinfladens
maks. dybde

Lige trappetrin

Trinfladens maks. længde

Stødtrin og bagkantliste

Trinfladens
maks. dybde
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Hjørne trappetrin

Trinfladens maks. længde

Trinfladens maks. længde

Dit første skridt
Er du ivrig efter at komme i gang? Find målebåndet og en blyant frem, og tag
det første konkrete skridt til en vellykket trapperenovering.
TRIN
Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Trin 5
Trin 6
Trin 7
Trin 8
Trin 9
Trin 10
Trin 11
Trin 12
Trin 13
Trin 14
Trin 15

ART. NR.

TRINFLADENS
MAKS. LÆNGDE

TRINFLADENS
MAKS. DYBDE

TRINFLADENS
MIN. DYBDE

BAGKANTLISTE
ELLER STØDTRIN
MAKS. LÆNGDE

Lundbergs produkter AB
+46 (0)10-178 77 00 | info@lundbergs.com
lundbergs.com
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