
Tips och råd
När du ska köpa skjutdörrar och inredning från Mirro.



Gör drömmen 
till verklighet!



Du har säkert många frågor när du ska planera dina skjutdörrar 
och inredning. Hittar du inte svaren i den här broschyren, prata 
med personalen i din fackhandel. 
Du hittar närmsta Mirro-återförsäljare på www.mirro.se.

Den här broschyren är till dig som funderar på att köpa skjut-
dörrar och inredning från Mirro. Vi förklarar vad som menas med 
begreppet måttanpassat och vilka möjligheter det ger dig att få 
en riktigt bra förvaring.

Här kan du också hitta praktiska råd inför ditt köp om hur du 
mäter och planerar inredning och skjutdörrar.  

Ännu fl er frågor?



Du kan välja funktionen softclose 
= mjukstängning  till fl era av våra 
skjutdörrar. Monteras i takskenan.

För ett snyggt resultat är det viktigt 
att väggar, tak och golv är raka. Vi ger 
dig smarta tips om hur du gör när till 
exempel väggarna är sneda.

En skjutdörr kan ha ett eller fl era fält 
med olika höjder och olika fyllningar. 
Du bestämmer själv hur din dörr ska 
se ut när du beställer.

Våra skjutdörrar har kullagrade golvhjul. 
Det gör så att dörren kommer att gå 
tyst och stabilt i många år.

Du monterar enkelt golvskenan med 
dubbelhäftande tejp. Den sitter stadigt 
och du slipper göra fula hål i golvet.



Så här fungerar 
våra skjutdörrar

1.

2.

3.

4.

Våra skjutdörrar är alltid måttanpassade. Det betyder att vi tillverkar dem exakt efter 

de mått som du anger och du behöver inte anpassa dig till någon standard.  

Vi tillverkar skjutdörrarna och levererar dem inom 3-5 veckor*.

När du ska planera dina skjutdörrar behöver du tänka igenom nedanstående frågor.

Vad ska du ha bakom skjutdörrarna?  
Tänk på att det som fi nns bakom ska fungera tillsammans med skjut-
dörrarna. Lådor, korgar etc ska kunna dras ut utan att de stöter i en dörr. 
Detta är extra viktigt ifall du tänker behålla en befi ntlig inredning och 
placera skjutdörrar framför.

Var i rummet ska du placera skjutdörrarna? 

Har du tänkt använda en befi ntlig öppning, kanske bygga in en befi ntlig 
garderobsinredning, eller ska du bygga en en helt ny förvaring? 
Tänk på att du kan använda färdiga avslutningssidor för att snyggt och 
enkelt bygga väggar runt din förvaring.

Är golv, tak och väggar raka? Finns det befi ntliga rördragningar, ström-
brytare, eluttag etc som kan vara i vägen? Hur ser golv- och taklister 
ut? Är det högt i tak?
Gör en noggrann skiss över rummet. Tänk på att mäta bredd och höjd på 
fl era ställen så att du till exempel upptäcker sneda väggar.

I vilket rum ska du ha skjutdörrarna? 

Sovrum, hall, kök eller kanske något helt annat? När du beställer skjut-
dörrar från Mirro kan du skapa en helt egen dörr. Välj en yta på dörren 
som passar i ditt rum, men också efter vilket slitage det blir.

*Vissa fyllningar av till exempel målade och härdade material har längre leveranstid.



Om golvet är ojämnt kan du enkelt 
kombinera inredningen med smarta 
ställfötter.

Du kan anpassa inredningen efter 
både bredd och höjd. 

Du kan montera inredningen med eller 
utan bakstycke. Välj samma färg, eller 
kanske kombinera två olika?

Du kan välja mellan fl era färger på 
inredningen. Välj din favorit eller varför 
inte blanda två olika färger för snygg 
effekt?

Lådor och andra utdragbara tillbehör 
har “fullutdrag”, dvs du kan se hela 
innehållet när lådan är utdragen.



Så här fungerar 
vår inredning

1.

Även vår inredning kan måttanpassas efter ditt eget utrymme, det gör att du kan 

använda allt utrymme som fi nns och slipper onödiga passbitar. Du anger dina mått vid 

din beställning och vi tillverkar och levererar inredningen inom 3-5 veckor. 

För att få ett riktigt bra resultat bör du tänka igenom följande frågor före ditt köp. 

2.

4.

3. Hur ser det ut i rummet där du ska placera inredningen? 

Är det en befi ntlig öppning, delar av en vägg eller kanske en hel vägg?
En inredning kombinerad med skjutdörrar kräver lite större djup än en 
standardgarderob, vi rekommenderar ett totaldjup på 68 cm för att du ska 
få en rymlig förvaring.
Eftersom inredningen måttanpassas behöver du inte använda passbitar för 
att fylla ut döda utrymmen.

Vad ska du förvara?  
Är det innebandyklubbor och träningskläder i hallen eller kanske kläder 
och skor i sovrummet? Nu har du chans att kombinera tillbehör som 
passar just dina behov. Gör gärna en önskelista på vad du vill få plats med 
och ta med till din återförsäljare. 

Ska du kombinera inredningen med skjutdörrar? 

Kontrollera så att lådor, korgar etc kan dras ut utan att de stöter i något. 

Är golv, tak och väggar raka? Finns det befi ntliga rördragningar, ström-
brytare, eluttag etc som kan vara i vägen? Hur ser golv- och taklister 
ut? Är det högt i tak?
Gör en noggrann skiss över rummet. Tänk på att mäta bredd och höjd på 
fl era ställen så att du till exempel upptäcker sneda väggar.



Skjutdörrar kan anpassas efter 
besvärliga utrymmen som t.ex snedtak.

Tänk på att lådor med mera ska kunna 
dras ut när du kombinerar skjutdörrar 
med inredning.

Kombinera gärna olika material 
när du planerar din inredning.



Du kan välja Led eller halogenbelysning 
till dina skjutdörrar. Armaturen monteras 
enkelt tillsammans med takskenan.

Du kan bygga inredningen både med 
och utan bakstycke. Du kan kombinera 
med en målad vägg eller kanske en 
snygg tapet.

Ett oanvänt rum kan bli en 
lyxig walk in closet.



Det här vill jag få plats med
Skriv gärna ned vad det är du vill få plats med och ta med när du 
beställer. Då blir det lättare att planera både inredning och skjutdörrar.



Detta behöver du veta innan 
du beställer
Nedan hittar du ett antal frågor som du behöver veta svaret på vid en 
beställning. Förbered dig gärna med att fylla i svaren här eller på ett 
separat papper och ta med till din Mirro-återförsäljare.

1.

2.

4.
5.
6.

7.

3.

Ange öppningsbredd och öppningshöjd. Mät noggrannt på fl era ställen i det 
avsedda utrymmet. Kontrollera så att golv och väggar är raka. Gör gärna en 
skiss och ta med.

Notera om det fi nns tak- och golvlister, kontakter eller dylikt som kan vara i 
vägen för skjutdörrar och/eller inredning. Gör gärna en skiss och ta med.

Ange djup. Mät på fl era ställen i det avsedda utrymmet.

Om du kombinerar skjutdörrar med befi ntlig inredning: Gör en måttsatt skiss 
över denna och ta med. 

När du planerar din inredning, tänk igenom i förväg vad du vill få plats med. 
Anteckna gärna på föregående sida.

Vill du komplettera dina skjutdörrar med belysning?

Vill du ha skjutdörrar med mjukstängning, sk softclose?
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Mirro fi nns i Jönköping och vi tillverkar skjutdörrar och 
inredning i småländska Hillerstorp. Mer information om våra 
produkter hittar du på www.mirro.se  


