Skjutdörren Select med färgstrukturen Varm natur
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Select – ny exklusiv måttbeställd
skjutdörr från Lundbergs Produkter
Select är Lundbergs nya måttbeställda skjutdörr som är utvald för sin
stabilitet och exklusiva yta. Inspirerad av italiensk design och anpassad för
det trendiga skandinaviska hemmet med sin rena stil och de naturnära
färgerna. Med fyra olika färgstrukturer, två varianter av satin-handtag och de
ovanligt robusta dimensionerna är det en unik nykomling som ger ytterligare
bredd i det redan stora skjutdörrssortimentet.
Lundbergs måttbeställda skjutdörr Select är uppbyggd av 28 mm tjock PEFCmärkt spånskiva som är melaminbelagd på båda sidorna vilket ger extra
stadga. Dörrarnas unika yta både syns och känns samt finns i fyra olika
naturtrogna färgstrukturer. Skjutdörren rullar säkert och stabilt på

högkvalitativa kullagerhjul i silverfärgade skenor. Det finns två olika handtag
att välja på, kvarts satin och lapis satin, som kompletterar och förstärker
kvalitetskänslan.
Select måttbeställs i Lundbergs planeringsverktyg. Där anger man vilka mått
som önskas samt färgstruktur och handtag. Dörrarna kan vara mellan 6251020 mm på bredden och 1100 – 2790 mm på höjden. Det finns gavelsidor
att måttbeställa som tillbehör och de är lika gedigna samt har samma
ytstruktur som skjutdörrarna. För bästa komfort när det gäller dörrstängning
finns softclose som tillval.
”Select passar utmärkt i vårt övre segment av skjutdörrar med sitt exklusiva och
stilrena uttryck. De återhållsamma och naturnära färgerna gör ändå Select till en
skjutdörr med mycket utstrålning där de mest framträdande egenskaperna är
ytstrukturen och den robusta konstruktionen”, enligt Jenny Klangeryd,
produktchef på Lundbergs Produkter.

Om Lundbergs
Lundbergs Produkter AB utvecklar och säljer interiörprodukter från golv till
tak för hemmet via bygghandeln på den nordiska marknaden. Bolaget
erbjuder ett av marknadens starkaste utbud av t.ex. trapprenoveringssystem,
skjutdörrar, förvaring, paneler, elementskydd, dörrportaler, fönsterbänkar och
konsoler. Lundbergs har kontor och lager i Nyköping.
Nordic Room Improvement (NRI) är enkoncern som utvecklar, marknadsför
och säljer interiör-, exteriör- och renoveringsprodukter till konsumenter och
proffs i Norden. Verksamheten bedrivs under egna varumärken, t ex
Lundbergs, Jabo, Duri och KGC som har marknadsledande positioner inom
sina respektive produktsegment. Koncernen har ca 115 anställda och
omsätter ca 500 MSEK.
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