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NETTOLINE 1
Et 10 mm enkelt rammesystem i aluminium,  
gulvkørende på kraftige hjul med kuglelejer og  
helstøbte dobbelthjul ved loft. 
Mulighed for tilkøb af softluk.

NETTOLINE 2
Et lidt mere eksklusivt, men stadig prisfornuftigt 
system. 17 mm enkelt og flot aluminiumsrammesystem. 
Gulvkørende på kraftige hjul med kuglelejer og med 
 helstøbte dobbelthjul ved loft.  
Mulighed for tilkøb af softluk.

NETTOLINE 3
Et 100 mm bredt decor rammesystem.  
Gulv-kørende på kraftige hjul med kuglelejer og 
 helstøbte dobbelthjul ved loft. Gulvhjulene er skjult i 
dørens ramme som gør at døren blandt andet er god 
til walk-in løsninger. Profilen er pæn på begge sider og 
 hjulene er skjult i bunden. Kan derfor også anvendes 
som rumdeler eller dør. Mulighed for tilkøb af softluk.

NETTOLINE 4
Et eksklusivt system uden ramme,  gulvkørende 
på kraftige hjul med  kuglelejer og gummibelagte 
 dobbelthjul med  kuglelejer ved loft. Gulvhjulet er skjult, 
så døren er ens på begge sider. God til  walk-in løsning. 
Leveres med positionsstop (magnet) og soft-luk.  
Kan ikke leveres som skrådør.

Med rammedøren Nettoline 3 - får du nu 
helt nye muligheder for, at designe en unik 
skydedør - den er også velegnet som 
rumdeler.

Rammerne fås i: hvid, mocca, struktur hvid 
eg, valnød og stengrå og der er 23 forskellige 
fyldningsfarver at vælge imellem.  
Her er vist nogle eksempler.

Mokka Struktur hvid eg Hvid Stengrå Valnød

RAMME SKYDEDØREN

VÆLG IMELLEM 4 TYPER SKYDEDØRE

Flot bryggersløsning med ekstra dybde. 
Vaskemaskinen og tørretumbleren er gemt væk bag 
de flotte skydedøre. Dørene har fyldninger i mokka 

og små flotte designsprosser i 17 mm.  
Flot matchende korpus.

Mokka
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Skræddersyet skabsløsning i flot, enkelt 
og tidløst design med hvide skydedøre, der 
passer ind i alle rum.

Smart opbevaring behøver ikke at koste en 
formue

En overskuelig og rydelig arbejdsplads 
er vigtig når man skal fordybe sig. Derfor 
er en skabsløsning i small dybde det helt 
rigtige når kontoret skal indrettes, og den 
mindre dybde på 409 mm kræver mindre 
plads.

Flot og stilren rammedør med fyldninger i 
malet glas beige light.

Hvid

Stengrå



DECOR  

Alle decorfyldninger er produceret i 
ekstra stærk melamin i høj kvalitet. 
Melaminen er lysbestandig, og 
dine fyldninger falmer derfor ikke 
i sollys. 

Når du vælger decorfyldninger, får 
du både en kraftig og slidstærk 
dørtype, men også en dør, der er 
let at rengøre. 

Valnød Mokka Hvid struktur

Rustik grå Hacienda sort Cape elm

Stengrå

Eg struktur Rustik sandRustik fleetwood

Struktur hvid eg Sand beigeHvid

Sølvspejl Grå spejl Bronzespejl

SPEJL
Spejlfyldning giver en ekstra 
dimension i rummet, får små rum 
til at syne større, mørke rum til at 
virke lysere. 

Vælger du spejlfyldning, har du 
altid et spejl i fuld figur ved hånden. 

Malet glas 

blue shadow
Malet glas, 

brown light
Satineret glas, 

hærdet ESG

Satineret glas, 

hvid diamant

Malet glas  

hvid diamant

Malet glas, sort Malet glas, hvid

Malet glas, 

white pearl
Malet glas, 

beige light

Satineret glas, 

sort

Klar glas,  

hærdet ESG

Malet glas, 

brown natural

GLAS
Glas er rengøringsvenligt og 
 slidstærkt materiale. 

Vælg mellem satineret glas, klar 
glas og malet glas i et utal af farver. 
Brug glasfyldninger alene eller som 
designfyldning til at skabe en spæn-
dende detalje på skydedøren.
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INDIVIDUELLE LØSNINGER

Hos os er du designeren. Design dine skydedøre, så de matcher din personlighed og stil.  
Her er Ingen standardløsninger, kun skræddersyede løsninger tilpasset dine behov og rum. 
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Opnå op til 50 % mere opbevaringsplads med en flot 
skråsløsning til soveværelset. 

Det er fornuft hvis pladsen er trang! 

Hacienda sort/spejl

Spejldøre er praktiske i soveværelset  
eller børneværelset og kan fint kombineres 
med andre dørtyper, som vist her.  
Spejldørene er ligeledes meget velegnede 
til små rum og gangarealer, da de får  
rummene til at virke større.

Spejl
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Vi indretter dit skab, så det passer til 
netop dit behov i det enkelte rum.  

Vi tilpasser også inventaret til 
 skrå-vægge og skæve vinkler.  

Vi tilstræber at lave en indretning, der 
skaber overblik og god funktionalitet.

Hvidt inventar

Spejl
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Et bredt sortiment der kan sammensættes på kryds og tværs. Vi har her sammensat en 
række priseksempler til inspiration, men mulighederne er uendelige, så har du specielle  
ønsker til din nye skabsløsning, så klare vi også det! 

PRISEKSEMPLER

GARDEROBE 1240 MM

(DYBDE 409 MM)
GARDEROBE 1400 MM

(DYBDE 409 MM)
GARDEROBE 2200 MM BRYGGERS 2400 MM BRYGGERS 2460 MM

GARDEROBE 1800 MM GARDEROBE 2400 MM GARDEROBE 3400 MM

             568           606

             568            766              976                 768           368

        368     368           786                 768            768            487      368    368      487            768           768               576         368

           602         368       552            768            602         368       554            768

Pris fra Kr. 9.507,- Pris fra Kr. 11.680,- Pris fra Kr. 18.643,-

Pris fra Kr. 11.526,- Pris fra Kr. 11.835,- Pris fra Kr. 12.720,-

Pris fra Kr. 7.097,-

Pris fra Kr. 8.456,-

Hvide decor døre incl. top og bundskinne, incl. udvendige gavle uden boringer (Kan tilkøbes) excl. tag og bund



11

WALK-IN 2 SIDDET-LØSNING 2000 MM

2000            2000

WALK-IN 2 SIDDET-LØSNING 3000 MM

3000                     3000

WALK-IN LILLE ULØSNING 3000 MM

1712    3000              1712

Pris fra Kr. 19.158,- Pris fra Kr. 20.857,-

HJØRNELØSNING 2000 MM HJØRNELØSNING 3000 MM

2000 3000 30002000

Pris fra Kr. 22.784,- Pris fra Kr. 32.404,-

Pris fra Kr. 15.265,-

SKRÅ SKAB 2400 MM SKRÅ SKAB 2800 MM SKRÅ SKAB 3800 MM

           368     368           786               768 768                      986               368        568 568        368          768                 1006             368        568

Pris fra Kr. 15.429,- Pris fra Kr. 16.398,- Pris fra Kr. 21.578,-

Hvide decor døre incl. top og bundskinne, incl. udvendige gavle uden boringer (Kan tilkøbes) excl. tag og bund

Alle walk-in løsninger er beregnet uden døre, inkl. udvendige gavle. Uden boringer (Kan tilkøbes) ekskl. tag og bund. 
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www.nettoline.dk
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