
Foldedør Hambo i hvit

Hvit
Menuett, Eurostar, 
Opus, Hambo og 

Gavott

Hvit ask
Menuett og 

Opus

Eik
Menuett, Opus og 

Gavott

Elfa Norge AS
Nygårdsveien 76
3204 Sandefjord

Tlf.: 33 48 93 00
E-post: post@elfa.no
www.lumi.no

Av trykktekniske årsaker kan bildene av farger og materialer 
skille seg noe fra virkeligheten.
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Art. nr. 940454

Menuett

Hambo

EurostarOpus

Menuett og Opus er laget av melaminbelagt MDF og sponplate. 

Hambo lages i MDF og har brede perlestaffpaneler. 

Eurostar lages i plast. 

Gavott lages i melamin og har fasettslipt tonet glass.

Gavott

Del inn på en ny måte
Det er herlig med store rom og åpne løsninger, men noen ganger kan det være fint å dele av og endre på rommets funksjon. 

Foldedører gjør samme nytte som vanlige dører - deler av og stenger ute - men de stjeler ikke noe av plassen. Foldedørene skreddersys etter dine mål for å passe hjemme hos deg. 
Farger og materialer velger du slik at de harmonerer med din stil.

Foldedører
Veiledende prisliste inkl. 25% mva. September 2014.

Foldedør Gavott i hvitw(3B5E9J*OKOPOR(



Trefoldedører

Opus

• Måltilpasset trefoldedør i  
valgfri melaminoverflate:  
Hvit, hvit ask eller eik.

• Prisene er inkludert takskinne.  
Til hvite dører leveres hvit  
låselist og takskinne. Til øvrige 
farger leveres disse i sølv.

• Håndtak leveres alltid i sølv.

• Panelbredde 110 mm

• Max åpningshøyde 2100 mm.

• Høydetilpasses kostnadsfritt.

• Panelene er festet sammen med 
plastlister i dørens farge.

• Pardør: Prisen for pardør er  
2 x prisen for en enkeldør til 
halve åpningsbredden.    

Åpnings
bredde 
(opp til)

Antall   
paneler

Sammen-
slått bredde

Pris

613 mm 4 stk 131 mm 3457

723 mm 5 stk 143 mm 4022

833 mm 6 stk 155 mm 4585

943 mm 7 stk 167 mm 5150

1053 mm 8 stk 179 mm 5713

1163 mm 9 stk 191 mm 6278

1273 mm 10 stk 203 mm 6843

1383 mm 11 stk 215 mm 7406

1493 mm 12 stk 227 mm 7970

Ved større bredder: 
Tilleggspris/panel
+110 / +13 +563

Fakta

• Måltilpasset trefoldedør i  
valgfri melaminoverflate:  
Hvit, hvit ask eller eik.

• Prisene er inkludert takskinne.  
Til hvite dører leveres hvit  
låselist og takskinne. Til øvrige 
farger leveres disse i sølv.

• Håndtak leveres alltid i sølv.

• Panelbredde 145 mm

• Max åpningshøyde 2500 mm.

• Høydetilpasses kostnadsfritt.

• Panelene er festet sammen med 
plastlister i dørens farge.

• Pardør: Prisen for pardør er  
2 x prisen for en enkeldør til 
halve åpningsbredden.    

Åpnings
bredde 
(opp til)

Antall   
paneler

Sammen-
slått bredde

Pris

805 mm 4 stk 131 mm 5058

953 mm 5 stk 148 mm 5868

1101 mm 6 stk 161 mm 6676

1249 mm 7 stk 174 mm 7484

1397 mm 8 stk 187 mm 8293

1545 mm 9 stk 200 mm 9100

1693 mm 10 stk 213 mm 9908

1841 mm 11 stk 226 mm 10716

1989 mm 12 stk 239 mm 11525

2137 mm 13 stk 252 mm 12333

2285 mm 14 stk 265 mm 13143

2433 mm 15 stk 278 mm 13951

Ved større bredder: 
Tilleggspris/panel
+148 / +13 +808

Fakta

Menuett

• Måltilpasset foldedør i hvit  
melamin og eik melamin med 
fasettslipt tonet glass.

• Prisene er inkludert takskinne.  
Til hvite dører leveres hvit  
låselist og takskinne. Til øvrige 
farger leveres disse i sølv.

• Håndtak leveres alltid i sølv.

• Panelbredde 145 mm

• Max åpningshøyde 2500 mm.

• Min. åpningshøyde er 2000 mm.

• Høydetilpasses kostnadsfritt.

• Panelene er festet sammen med 
plastlister i dørens farge.

• Pardør: Prisen for pardør er  
2 x prisen for en enkeldør til 
halve åpningsbredden.    

Åpnings
bredde 
(opp til)

Antall   
paneler

Sammen-
slått bredde

Pris

805 mm 4 stk 131 mm 8428

953 mm 5 stk 148 mm 10059

1101 mm 6 stk 161 mm 11690

1249 mm 7 stk 174 mm 13322

1397 mm 8 stk 187 mm 14954

1545 mm 9 stk 200 mm 16586

1693 mm 10 stk 213 mm 18217

1841 mm 11 stk 226 mm 19849

1989 mm 12 stk 239 mm 21479

2137 mm 13 stk 252 mm 23111

2285 mm 14 stk 265 mm 24743

2433 mm 15 stk 278 mm 26375

Ved større bredder: 
Tilleggspris/panel 
+148mm / +13 mm +1632

Fakta

Gavott

• Måltilpasset foldedør  
med freste perlesponpaneler  
i hvit MDF.

• Leveres med hvit låselist og  
takskinne.

• Panelbredde 145 mm

• Max åpningshøyde 2500 mm.

• Høydetilpasses kostnadsfritt.

• Panelene er festet sammen med 
plastlister i dørens farge.

• Pardør: Prisen for pardør er  
2 x prisen for en enkeldør til  
halve åpningsbredden.    

Åpnings
bredde 
(opp til)

Antall   
paneler

Sammen-
slått bredde

Pris

805 mm 4 stk 131 mm 6691

953 mm 5 stk 143 mm 7709

1101 mm 6 stk 155 mm 8728

1249 mm 7 stk 167 mm 9747

1397 mm 8 stk 179 mm 10766

1545 mm 9 stk 191 mm 11785

1693 mm 10 stk 203 mm 12803

1841 mm 11 stk 215 mm 13822

1989 mm 12 stk 227 mm 14841

2137 mm 13 stk 252 mm 15860

2285 mm 14 stk 265 mm 16879

2433 mm 15 stk 278 mm 17879

Ved større bredder: 
Tilleggspris/panel 
+148mm / +13 mm +1019

Fakta

Hambo

• Plastfoldedører i hvitt.

• Prisene er inkludert  
takskinne.

• Leveringsmåte A:  
Leveres umontert med 
løse paneler som kunden 
selv kapper og monterer. 

• Leveringsmåte B:  
Montert og eventuelt  
ferdig kappet fra fabrikk.

• Panelbredde 120 mm.

• Maksimalhøyde 2050 mm.

• Kan ikke leveres som 
pardør.

• Leveres ikke med  
gulvstyring.

Åpnings
bredde 
(opp til)

Antall   
paneler

Sammen-
slått bredde

Pris
A

Pris
B

810 mm 5 stk 165 mm 2064 2497

930 mm 6 stk 176 mm 2437 2960

1050 mm 7 stk 187 mm 2810 3423

1170 mm 8 stk 198 mm 3183 3886

1290 mm 9 stk 209 mm 3557 4349

1410 mm 10 stk 220 mm 3930 4812

1500 mm 11 stk 231 mm 4303 5274

Fakta

Eurostar

Plastfoldedører

Mål bredden mellom karmene

Mål minste høyde 
fra terskel og opp til 
underkant på karm

  A    Utfyllingslist

Måling 

Nedfrest gulvstyringB

Ovenpåliggende gulvstyringC

19 mm16 mm

35 mm

18 mm

Beskrivelse Materiale Art nr. Pris

Utfyllingslist for 
karm
H2090 x B930 mm
Se skisse A

Ubehandlet 
furu

Hvitlakkert

1709200300

1709200329

458

514

Gulvstyring inkl. 
skinne og styretap-
per: For nedfresing 
Se skisse B

Ovenpåliggende
Se skisse C

Aluminium

Aluminium 
mellom 
eikelister

170XX60214

1711060214

319/m

611/m

XX i art.nr. byttes med følgende:
30 - Opus, Menuett, 31 - Hambo

Forstopper
For parkering av dører

Sølv 1700010192 291

Tilbehør

Trefoldedører


