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Ända sedan 1989 har Stirpe hjälpt 

folk att inreda sina hem och kon-

tor med garderober. Vår framgång 

grundar sig på kvalitet och snabb 

leverans medan varje kunds öns-

kemål möts med engagemang och 

omsorg. Genom åren har vårt sor-

timent vuxit så mycket att vi med 

säkerhet kan säga att vi kan tillver-

ka allt du kan föreställa dig. Oav-

sett vilken typ av inredning du har 

så kan vi erbjuda skjutdörrar som 

passar ditt hem.

Våra garderober skräddarsys 

alltid enligt mått och önskemål. 

Varje garderob är unik. Vi har ut-

vecklat färdiga moduler och stan-

dardinredningar för att hjälpa dig 

att komma igång med planeringen 

av din inredning. Självklart leve-

raras alla gardeober måttanpas-

sade till det tillgängliga utrymmet 

och leveransen sker med vårt 

goda rykte om utmärkt kund- 

service.

Stirpe har erfarna säljpartners 

över hela landet som hjälper dig 

att välja rätt lösning och skickliga 

snickare som gladeligen hjälper dig 

med monteringen.

Välkommen hem där 
det finns plats för allt 
och allt har sin plats

  Classic vit / klar spegel
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Simply vit / klas spegel och snövitt målat glas

SKJUTDÖRRAR
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 Slim vit / klar spegel

S
kjutdörrar är den bästa plat-

seffektiva lösningen. Dör-

rarna kan användas för att 

stänga din garderob eller för att 

dela in ett rum i två. De kan vara 

smala, breda, låga, höga, topphäng-

da och till och med skärma av din 

lägenhet. Topphängda dörrar gör 

att man inte behöver golvmontera-

de styrskenor och alla skjutdörrar 

kan monteras med softclose som 

stänger dörrarna ljudlöst.

De flesta av våra dörrar med karmar 

bygger på en aluminiumkonstruktion 

som är ett överlägset, robust och tåligt 

kvalitetsmaterial. Sex olika anodisera-

de eller pulverlackerade färgkarmar 

med ett brett urval av dörrmaterial 

gör att det nästan finns obegränsat 

med kombinationer och utföranden.

Utöver aluminiumkarmar er-

bjuder vi även dörrkarmar i trä med 

melamin- eller fanerytor.

Naturliga material

Dörrarna kan även kompletteras med 

material som säv, tyg och träfaner 

som kan limmas på MDF-paneler. 

Faneren är tillverkade av ek och be-

handlade med specialoljor eller halv-

matt lack. Dessa naturmaterial åldras 

med värdighet och ger garderoberna 

ett lyxigt utseende.

Målat glas, glas med folie, speglar 

Om glas är något du gillar kan vi er-

bjuda ett urval av tre olika speglar 

och fem olika målade glas, med an-

tingen matt eller glansig yta, så att 

alla kan hitta sin personliga favorit. 

Tjockleken för alla våra glas och 

speglar är 4 mm och självklart lever 

vi upp till säkerhetslamineringsstan-

darden BS och DIN.

Soft-close
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Supreme silver / vit slät melamin
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Rhapsody vit slät melamin / etsat glas

FÖRVARING 
OCH WALK-IN 
GARDEROBER
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O
m du har gott om utrym-

me är walk in-garderober 

den ultimata lyxen och 

det bästa sättet att förvara dina 

kläder. Nu för tiden har de flesta 

av oss mer kläder än utrymme och 

då vi byter klädstil efter årstid och 

modenyck innebär det ofta att vi 

inte använder alla klädesplagg så 

ofta som vi önskar. En walk in-gar-

derob som ger tillräckligt med ut-

rymme för alla dina kläder gör att 

du kan utnyttja dem mer effektivt 

samt att skötseln blir enklare. Klä-

der är trots allt precis som bilar: de 

är oftast parkerade, och då är det 

bättre att parkera dem i ett bra ut-

rymme.

Garderober kan utformas på en rad 

olika sätt. Hur de utformas och in-

delas beror på det tillgängliga utrym-

mets form och mått. Stirpes garde-

robsystem skapar obegränsat med 

kombinationer och hyllornas tjock-

lek kan vara 18 mm eller 28 mm i ma-

terial som melamin, målad MDF eller 

ekfaner. Med hjälp av skenor, mjuk-

stängande lådor, korgar och klädgal-

gar är det möjligt att skapa ett smart 

utrymme för dina kläder eller annat 

du vill förvara. Med skjut- eller vik-

dörrar blir garderoben komplett och 

som helhet även en inredningsdetalj 

när de är stängda.

  Master svart / klar spegel och svart målat glas
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Standardmoduler

Våra standardmoduler gör att du 

kan konstruera din egen garderob 

genom att kombinera olika delar 

från 16 färdiggjorda alternativ. Mo-

dulerna kan kombineras med var-

andra och monteras snabbt med 

enkla fästen. Alla sidor är tillverka-

de av 18 mm melaminpaneler och 

levereras med en bas.

Standardinredningar

Standardinredningar är färdiga en-

heter med 2 till 4 dörrar vars höjd 

varierar mellan 2000–2600 mm.  

Standardinredningarna finns till-

gängliga med en bredd från 1200 

mm till 3600 mm. Alla standar-

dinredningar är tillverkade i 18 

mm melamin och monteringen är 

smidig tack vare enkla och snabba 

fästen. Observera att ryggskivorna 

inte medföljer som standard, men 

kan beställas separat.

Specialanpassade garderober

Våra skjutdörrar och garderober 

tillverkas enligt dina önskemål och 

mått. Väggarna och hyllorna är till-

verkade av melamin med tjocklek 

på antingen 18 mm eller 28 mm, 

målad MDF eller ekfaner. Det finns 

olika färger av melamin att tillgå 

medan MDF kan målas i obegränsat 

antal färger. Till ekfaneren kan man 

välja mellan olika färgade oljor och 

lacker. Dessutom kan alla material 

kombineras med varandra. Fullän-

da garderoben med ytterligare hyl-

lor, skenor, lådor, korgar och mycket 

mer. Det finns ett urval av olika låd-

framsidor och de kan kombineras 

med mjukstängande skenor.

Måtten är flexibla och monte-

ringen är smidig tack vare enkla 

och snabba fästen. Oavsett om du 

väljer standardmoduler eller att 

skapa en egen design bör du utnytt-

ja vårt planeringsprogram som du 

hittar online på www.stirpe.com. 

När du mäter ditt utrymme ska du 

vara väldigt noggrann och även ha 

eventuella eluttag, trösklar och dör-

rar svängutrymme etc. i åtanke. Ge-

nom att ange alla uppgifter i plane-

ringsprogrammet kan du skapa den 

lösning som bäst passar dina behov 

utifrån det tillgängliga utrymmet.

Belysning

Alla garderober kan utföras med en-

ergisparande LED-belysning. Belys- 

ningen kan monteras både inne 

i garderoben och utanpå. De kan 

placeras framför skjutdörrarna i 

baldakin eller fästas så att de göms 

bakom den övre styrskenan.

Den inre belysningen kan sän-

kas in i hyllorna, integreras i skenan 

för klädgalgarna eller placeras se-

parat i varje låda. Belysningen kan 

kopplas till rummets elsystem och 

anslutas till strömbrytaren på väg-

gen eller styras med en trådlös fjärr-

kontroll eller med rörelsesensorer.

Planera din 
garderob

Walk – In, ek melamin 
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Ek melamin

VIKDÖRRAR

Grafit grå melamin / grått målat glas

V
ikdörrar är konstruerade 

med två dörrsidor sam-

mansatta med gångjärn 

som när de öppnas viks ut i par. 

Vikdörrar ger tillgång till hela gar-

derobens vidd och kan ha en bred 

öppning då varje par kan öppnas 

upp till 1 200 mm.

Vikdörrar kan tillverkas av melamin, 

glas eller faner och levereras utan 

karm eller med melamin- eller alumi-

niumkarmar.
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PLANDÖRRAR

P
landörrarna består av ett 

dörrpar som utgör en plan 

yta när de är stängda. Med-

an vanliga skjutdörrar är monte-

rade på separata skenor öppnas 

plandörrarna utåt och åt sidan 

men är plana i förhållande till sitt 

dörrpar när de är stängda. Detta 

ger rummet ett elegant och städat 

utseende.

Plandörrarna kan vara upp till 1300 

mm breda och klarar en vikt på 50 

kg. Oavsett om man öppnar eller 

stänger dörrarna gör det mjukstäng-

ande systemet att det sker smidigt 

och tyst. Plandörrarna kan använ-

das med skjutdörrarna Strictly och 

Rhapsody.

Vit målad mdf
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MATERIAL

Handtag

Ett brett utbud av handtag med 

olika former, finish och material 

finns tillgängligt för att förbättra 

funktionen och utseendet på din 

garderobs skjut- eller vikdörrar.

Rhapsody

D-35

L-160

L-592

Slim

Ek 210 Ek 110
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Classic-profiler

Simply-profiler

Supreme-profiler Slim-profiler

Master-profiler

Aluminium naturell (silver)

Aluminium naturell (silver)

Aluminium naturell (silver)

Aluminium naturell 
(silver)

Brons

Brons

Vit

Vit

Vit

Svart

Svart

Brons VitAluminium  
naturell 
(silver)

Svart VitBrons

Ek fanér (oljad, lackad eller vaxad)

Exclusive-profiler

Rhapsody-profiler (faner)

Målad MDF med färgpalett

Aluminium naturell (silver) Brons Vit

Vit

Grafit grå

Vit ådrad

Mörk valnöt Chincilla grå

Ljus grå matt

Vit laserad ek

Ek

Latte

Svart ådrad

Svart matt

Rhapsody-profiler (melamin)
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Speglar och målat glas
De målade glasen finns med blank och matt yta

Klar spegel

Målat glas, cappuccino

Vitt målat glas

Brons spegel

Snövitt glas

Opal glas Klart glas

Rökgrå spegel

Grått målat glas Etsat glas

Svart målat glas

Melaminer 

Vit slät

Surfline, vit Betong

Vit ådrad

Grafit grå

Ek

Vit laserad ek

Ljus grå matt Latte

Mörk valnöt Chincilla grå

Svart ådrad

Svart matt
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Naturmaterial

Faner

Ek fanér (oljad, lackad eller vaxad)

Grå säv

Vit säv Ljus brun säv

Mörkt tyg

Målad MDF med färgpalett

Exempel på dörrar med spröjs

Exempel på lådhurtsar
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Exempel på standardinredningar Exempel på inredningsmoduler
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Stirpe erbjuder tio års garanti för 

skjutdörrarnas mekanismer. Besök 

vår webbplats för att få mer inspi-

ration och för kontaktinformation 

till din närmaste återförsäljare.

www.stirpe.se

Stirpe använder endast åter-

vinningsbara material för sina 

dörrar och garderober. Vår fort-

satta utvecklingsprocess är en vik-

tig del av vårt företag och därför 

förbehåller vi oss rätten att göra 

ändringar i de nu erbjudna pro-

dukterna och tjänsterna, samt i de 

tekniska specifikationerna.

Observera att på grund av ut-

skriftsbegränsningar kan färgerna 

som presenteras variera.

Allmän information

OY STIRPE AB
Lappfjärdsvägen 439 
FIN-64300 Lappfjärd
Tel. +358 (0)6 228 3300
Fax. +358 (0)6 222 1845 

stirpe@stirpe.com
www.stirpe.se


