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Måttbeställda skjutdörrar och förvaringssystem

FÖr stil och ordning
Ärade kund
Stirpe är en betydande leverantör av skjutdörrar och förvaringssystem som i över 20 års tid
har levererat högklassig skjutdörrsdesign till de
finländska hemmen. Stirpes främsta egenskap
är hög kvalitet till ett bra pris, vilket i alla dessa
år har varit ledstjärna för vår verksamhet. I dag
kan vi med glädje konstatera att denna ambition
har lett till ett mycket gott resultat. Stirpe är väl
etablerad på skjutdörrsmarknaden med ett mycket
gott rykte för produkternas höga kvalitet och
våra pålitliga, exakta leveranser. Under årens lopp
har vårt produksortiment utvecklats att omfatta
enormt många olika valmöjligheter. Valmöjligheterna rör skjutdörrsmodeller, dörrfyllningar och
även förvaringsalternativ. Bl.a. kan nämnas att vi
idag erbjuder sju olika dörrmodeller att välja emellan, marknadens överlägset största urval. Detta,
förenat med ett stort utbud av olika slags dörrfyllningar, gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder den
dörr de vill ha.
Garderobsinredningarna omfattar idag
så många olika alternativ och möjligheter, att vi
kan erbjuda välfungerande lösningar på de mest
krävande önskemål. Inredningarna är grupperade
i tre olika bassortiment: modulsystem, färdigt
planerade standardinredningar och skräddarsydda
lösningar. Allt för att underlätta kundens val av
den perfekta inredningslösningen. Allt detta görs
skräddarsytt, enligt kundens egna mått. Då kan vi
med fog tala om en kundservice, som sträcker sig
längre än vad som är normalt inom inredningsbranschen. En mycket viktig länk i denna kundservice
utgör våra skickliga och kompetenta återförsäljare
runtom i landet. De erbjuder våra kunder all den
service de behöver, från planering till montering,
allt enlingt kundens egna önskemål.

↑ Skräddarsydd garderobsinredning, grå melamin / melamin lådhurtsar med vita framstycken & Roller trådkorgsystem

2

Stirpe skjutdörrsgarderob är unik, gjord just för
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↑ Exclusive aluminium naturell och svart melamin / grått målat glas / rökgrå spegel
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CLASSIC

DÖRRMODELLER

Classic är skjutdörren i vilken kombineras tidlös
design och aluminiumkonstruktionens överlägsna
egenskaper. Sju olika profilfärgalternativ och alla
profiler är antingen anodiserade eller pulverlackerade. Ett brett sortiment dörrfyllningar ger Er
nästan gränslösa valmöjligheter.

↑ Classic aluminium naturell / klar spegel / vitt målat glas
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↑ Classic aluminium naturell / klar spegel / vit slät melamin

↑ Classic aluminium naturell / rökgrå spegel / grå melamin
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Elegance

DÖRRMODELLER

Elegance är en av Stirpes nyare dörrmodeller. De
kullagrade hjulen garanterar dörrens optimala
funktioner under alla förhållanden. Dörrfyllningar
till denna dörr hittar Ni i vårt breda sortiment.

↑ Elegance RAL-7024 / grå melamin
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↑ Elegance aluminium naturell / mörkgrå melamin
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MASTER - MASTER VERTICAL

DÖRRMODELLER

Master är en dörr vars rätvinkliga profiler gör
Master till ett tidlöst och elegant alternativ.
Master dörren har inbyggda nedre hjul, vilket gör
det möjligt att använda dörren som både vanlig
skjutdörr och rumsavdelare.
Till Master produktfamiljen hör också Master
Vertical som består av delningslister som går
verticalt utefter dörren. Dessutom finns Master
topphängd, som är en skjutdörr som inte kräver
någon golvskena.

↑ Master topphängd aluminium naturell / etsat glas
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↑ Master vertical vit / jalousi vit och klar spegel
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Symphony

DÖRRMODELLER

Symphony är Stirpes jubileumsmodell som utvecklades till äran av vårt 20-års jubileum. Förutom en
välbalanserad, snygg design, har den även ytterligare innovativa egenskaper så som möjligheten
att göra olika färg/materialkombinationer. I dess
vertikala sidolister kan insättas fyllningar av annan
färg, som ger dörren ett mycket elegant utseende.
Färgmöjligheterna är målade glasens och speglarnas färger, samt Baron dörrens profillistfärger.
Dessutom är denna sidolist mycket greppvänlig.
Detta är dörren för den kräsne, fordrande inredaren!! Den passar in i de mest fodrande miljöer och
förhöjer ytterligare nivån.

↑ Symphony brons / matt brunt målat glas / ljus grå melamin
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↑ Symphony vit / svart målat glas / klar spegel (svart målat glas även i sidolisten)
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EXCLUSIVE

DÖRRMODELLER

Exclusive är en av Stirpes nya dörrmodeller. De
massiva profilerna finns i fyra olika färger. Med
hjälp av ett speciellt ljudlöst nedre hjul (=4 hjul /
dörr) kan man göra Exclusive dörren upp till 2000
mm bred och 3000 mm hög! Exclusive fungerar
utmärkt även som rumsdelare.

↑ Exclusive aluminium naturell / svart melamin och grått målat glas / rökgrå spegel
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↑ Exclusive aluminium naturell / rökgrä spegel och grått målat glas
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Baron - Baron vertical

DÖRRMODELLER

Baron är en, med yrkesskicklighet tillverkad, robust dörr som har breda träfärgade profiler gjorda
av tjocka melaminskivor.
Som nyhet i Baron produktfamiljen är Baron Verical som består av 2 verikala fält av olika valbara
fyllningar.

↑ Paroni
Baron vit
vaalea
laserad
pähkinä
ek melamin
melamiini
/ matt
/ valkoinen
grått målat
maalattu
glas och
lasi vit laserad ek melamin.
Baron ljus valnöt melamin / vit målat glas
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↑ Baron ljus valnöt melamin / vitt målat glas

↑ Baron vit melamin / vitt målat glas / klar spegel
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Luxus

DÖRRMODELLER

Skjutdörren, vars former är infrästa i hållbar och
lättskött målad MDF – skiva. Luxus dörren finns i
två olika varianter.
LUXUS är ett lätt val för dig som uppskattar elegans och mjuka former. Dörrlisterna kan du välja
ur det breda CLASSIC -sortimentet och mekanismerna är av garanterad Stirpe kvalitet.

↑ Luxus vit / vit målad MDF / klar spegel
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↑ Luxus vit / vit målad MDF
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Målade glas, folieglas och speglar

DÖRRFYLLNINGAR

Alla våra målade glas och speglar är 4 mm tjocka
och de är utrustade med en säkerhetsfolie som
uppfyller BS- och DIN-normerna. Det finns tre olika
speglar i sortimentet och vi kan erbjuda 6 olika
målade glas med antingen blank eller matt yta.
Dessutom har vi etsat glas, opal glas och rökgrått
glas i sortimentet. Som nyhet finns även ett par
olika mönsterfolier som man kan lägga på antingen
glas eller speglar.

↑ Exclusive aluminium naturell / rökgrå spegel och svart melamin
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↑ Baron vit melamin / vitt målat glas / klar spegel

↑ Classic aluminium naturell / snövitt glas / klar spegel
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Melaminer och hålskivor

DÖRRFYLLNINGAR

Vi har 15 olika färgalternativ i vårt breda melaminsortiment. Alla våra melaminfärger finns även att
fås som hålskiva. Vi kan dessutom erbjuda alla våra
melaminfärger som 18 mm stommaterial till våra
garderober.

→ Master aluminium naturell / vitt målat glas och ek melamin
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Det är även möjligt att beställa alla melaminmodeller som hålskivor.

→ Baron wenge melamin / vit slät melamin

→ Classic aluminium naturell / vit laserad ek melamin
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Jalousi och naturmaterial

DÖRRFYLLNINGAR

Jalousi och naturmaterial är specialdörrfyllningar.
Jalousi är pulverlackerad aluminiumprofil och naturmaterialerna är olika gräs och tyg som limmas
på en MDF skiva. Jalousi finns i två olika färger och
till naturmaterialerna finns fyra olika alternativ.

↑ Symphony aluminium naturell / jalousi vit / klar spegel
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↑ Master Vertical vit / vitt målat glas och naturmaterial grå säv

↑ Symphony RAL-7024 / jalousi RAL-7024 och svart målat glas

23

Standardmoduler

Inrednigsalternativ

STIRPE - STANDARDMODULER
Med Stirpes standardmodulsystem kan man bygga
upp sin nya inredning genom att kombinera olika
sammansättningar från 20 st färdiga modulalternativ. Modulerna kombineras med varann och fästes
med snabbkopplingsbeslag snabbt och enkelt.
Alla stom delar tillverkas av 18 mm melamiin. Alla
moduler levereras med sockel.

↑ Modulnummer 1, 14 & 1

↑ Modulnummer 14 & 1

↑ Modulnummer 5, 4, 4 & 5
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Standardinredningar
STIRPE – STANDARDINREDNINGAR
Standardinredningarna är färdigt planerade helheter som har 2-5 dörrar och vars höjd går att variera
mellan 2000 – 2600 mm. Standardinredningarna
finns att fås i bredderna 1200 – 4000 mm. Alla
delar till standardinredningarna tillverkas av 18
mm melamin och monteringen är enkel tack vare
snabbkopplingsbeslagen. Du hittar alla standardinredningar i deras egen broschyr samt på Stirpes
hemsidor. Du kan välja den inredning som passar
dig bäst mellan många olika alternativ. Kom dock
ihåg att alltid kontrollera att inredningen du valt
är det bästa alternativet till det utrymme där du
tänkt placera förvaringssystemet.
OBS! Inga bakskivor ingår i Stirpes standardleverans, man kan dock beställa dem skilt.

↑ Standardinredning C2

↑ Standardinredning B6

↑ Standardinredning A2
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SKRÄDDARSYDDA GARDEROBSINREDNINGAR

Inrednigsalternativ

STIRPE – SKRÄDDARSYDDA
GARDEROBSINREDNINGAR
Stirpes skjutdörrsgarderober är alltid tillverkade enligt Dina mått och önskemål. Stomme och
inredning kan vara vit eller färgad, alternativen
är obegränsade. Fyll ut extra utrymmet med
hyllor, stänger, lådor, korgtorn osv. Visionera – vi
förverkligar. Alla lösgavlar och mellanväggar är
förborrade upptill höjden 2600 mm. Alla stommar och hyllor är av 18 mm melamin. Måtten är
flexibla. Att montera är väldigt enkelt, tack vare
snabbkopplingsystemet. Alla stomfärger finns även
som dörrfyllning till skjutdörrarna.

↑ Skräddarsydd garderobsinredning, mörk oliv melamin med mörk oliv lådor och inredning

↑ Skräddarsydd garderobsinredning & Roller trådkrogssystem
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Trådkorgar
STIRPE TRÅDKORGAR
Med vårt Deluxe trådkorgsystem visar Stirpe åter
igen utvecklingens riktlinjer. Denna produktserie
är: Av god kvalitet -ståltrådstjocklekar 6/4 mm,
mycket stabil. Funktionell -glidskenorna kullagrade
teleskopskenor, korgen helt utdragbar, skenorna
mycket funktionssäkra. Praktisk -justermån i sidled
+/-20 mm, mycket viktigt i monterings-skedet.
Mångsidig -innerhåller flera produktalternativ, korgar, skohyllor, med liten förvaringshylla försedda
byx/kjolhållare, slips/bålthållare. Alla utdragbara.
Flexibel -Alla nämnda produkter kan kombineras
enligt egna behov. Stirpes nya trådkorgsystem
är ett typexempel på våra produkters främsta
egenskap, hög kvalitet till ett bra pris. Med denna
produks.erie kan Du göra Din egen drömgarderob,
precis som Du själv vill ha den.
↑ Stirpe trådkorg

↑ Skräddarsydd garderobsinredning, vit melamin & Stirpe
trådkorgsystem
↑ Stirpe trådkorg
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↑ Stirpe byxhållare

Detaljer

Inrednigsalternativ

↑ Stirpe skoställ 1

↑ Snedtakbeslag

↑ Stirpe slips-bälteshållare

↑ Stirpe skoställ 2

↑ Baron dörrens standardhandtag

↑ Vit lådhurts / framstycken svart målat glas

↑ Stirpe skoställ 3

↑ Snabbkopplingsbeslag öppet

↑ Snabbkopplingsbeslag låst
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↑ Mörk valnöt lådhurts / framstycken vitt målat glas

Allmän information
På detta uppslag kan du bekanta dig med en
del av tillbehören som finns att fås till Stirpes
inredningssystem. Dessutom presenterar vi en del
detaljbilder på monteringsbeslag. Mera bilder och
information hittar du på Stirpes hemsidor.

GARANTI 10 ÅR
Stirpe-skjutdörrar tillverkas av högklassiska komponenter, därför ger vi 10 års garanti på dörrarnas
konstruktion och mekanismer. Stirpe använder
enbart återvinningsbart material. Produktutvecklingen är en mycket viktig del av Stirpes verksamhet.
Därför reserverar vi oss för eventuella ändringar i
de tekniska specifikationerna.
Av trycktekniska skäl kan det förekomma variationer i färgerna.

↑ Övre hjul, Classic, Elegance, Baron, Luxus

↑ Nedre hjul, Classic, Elegance, Luxus

↑ Övre hjul, Exclusive, Master, Symphony

↑ Nedre hjul, Exclusive, Master, Symphony

↑ ”Softstop” mekanism för skjutdörrar

↑ Nedre hjul för tunga dörrar, Exclusive, Master och Symphony

↑ Nedre hjul, Baron
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Profillister
Classic och Luxus
Profillister

Master profillister

Exclusive profillister

Aluminium naturell

Mörk valnöt

Aluminium naturell

Brons

Aluminium naturell

Brons

Brons

RAL - 7024

Vit

RAL - 7024

Vit

RAL - 7024

Björk

Vit

Symphony profillister

Baron profillister

Ljus valnöt

Elegance profillister

Aluminium naturell

Brons

Mörk grå melamin

Ek melamin

Vit

RAL - 7024

Wenge melamin

Björk melamin

Aluminium naturell

Brons

Mörk valnöt melamin

Vit laserad ek melamin

Vit

RAL - 7024

Ljus valnöt melamin

Vit melamin
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Dörrmaterial
Målade glas, folieglas och
speglar

Melaminer och
hålskivor

Jalousi och naturmaterial

Klar spegel

Vit ådrad melamin

Jalousi RAL-7024

Brons spegel

Vit slät melamin

Jalousi vit

Rökgrå spegel

Grå melamin

Vit rotting

Vitt målat glas

Ek melamin

Grå säv

Grått målat glas

Ljus ek melamin

Ljus brun säv

Svart målat glas

Vit laserad ek melamin

Mörk brun säv

Snövitt glas

Björk melamin

Brunt målat glas

Ljus valnöt melamin

Rött målat glas

Mörk valnöt melamin

Klart glas

Wenge melamin

Etsat glas

Mörk oliv melamin

Opal glas

Ljus oliv melamin

Rökgrått glas

Mörk grå melamin

Folieglas INT 435
Folieglas INT 490

Målade glasen kan beställas
både med blank eller matt yta

Ljus grå melamin
Svart melamin
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Oy Stirpe Ab
Lappfjärdsvägen 439, FI-64300 Lappfjärd, FINLAND
www.stirpe.com / stirpe@stirpe.com / tel. +358 (0)6 228 3300 / fax. +358 (0)6 222 1845
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