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Katalog standard inomhus fönsterluckor 

till: kök, garderob, skåp, fönster 

2018-01 

Obs: Alla luckor har standard 

mått som finns på motsvarande 

sidor.  

Obs: luckorna levereras utan 

hål och utan beslag.  

MilTyr - Avancerade Byggprodukter; Tyresö                www.fonsterluckor.se 

Tel: 08-7700935 och 070-6050935       E-post: info@miltyr.se        www.miltyr.se 
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Modell Jalusi med öppna spjälor 

Ram + spjälor: Obehandlad fur 

Tjocklek: 22 / 18 mm 

Spjälor: 5 x 33 mm 

Sidoramar: 43 x 22 mm  

Inomhus fönsterluckor                              2018-01 

Till: kök, garderob, skåp, fönster 

Ventilation 

Kökslådor 
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Inomhus fönsterluckor                              2018-01 

Till: kök, garderob, skåp, fönster 

Modell Jalusi med öppna spjälor 

Ram: fur    Spjälor: MDF 

Antikvit lackad   

Tjocklek: 22 / 18 mm 

Spjälor: 5 x 33 mm 

Sidoramar: 43 x 22 mm  

Ventilation 
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Inomhus fönsterluckor                              2018-01 

Till: kök, garderob, skåp, fönster 

Modell profilerad Panel 

Ram och panel: obehandlad fur 

Tjocklek: 22 / 7 mm 

Sidoramar: 43 x 22 mm  

Obs: Konstruktionen gör att dem 
här profilerade luckorna kapas till 
valfri längd, även i en vinkel. 
Efter kapning kan man sätta en list 

på luckans framsidan.    
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Inomhus fönsterluckor                              2018-01 

Till: kök, garderob, skåp, fönster 

Modell Jalusi med stängda spjälor (ingen ventilation) 

Ram + spjälor: Obehandlad fur 

Tjocklek: 22 / 18 mm 

Spjälor: 5 x 33 mm 

Sidoramar: 43 x 22 mm  

Kökslådor 
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Inomhus fönsterluckor                               2018-01 

Till: kök, garderob, skåp, fönster 

Modell Allmoge 

Ram + panel: Obehandlad fur 

Tjocklek: 22 / 18 mm 

Sidoramar: 43 x 22 mm  

Kökslådor 
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Inomhus fönsterluckor                              2018-01 

Till: kök, garderob, skåp, fönster 

Modell Diagonal raster 

Ram + panel: Obehandlad fur 

Tjocklek: 22 / 18 mm 

Sidoramar: 43 x 22 mm  
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Dörrar till garderob och skåp                   2018-01 

Vikdörr– eller skjutdörrsystem                  

Inomhus dörrar: 

Alla modeller har några stora storlekar som går att använda som garderob- eller 

skåpdörrar. 

Beskrivningar och alla mått till dörrarna finns i respektive produktblad. 

Montering av dörrarna med hjälp av: 

• Herkules vikdörrsystem eller  

• ARES skjutdörrsystem 

Se separata produktblad på hemsidan. 

Herkules vikdörrsystem: 

Mått (bxh): 

Se produktbladet  

mottsvarande modeller. 

ARES skjutdörrsystem: 
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Herkules vikdörrsystem till                       2018-01 

garderob– och skåpdörrar 

Hercules monteringssystem: 2A 

• 4 st. jul + hållare 

• glidsystem / skenan;  

 Lmax: 1200mm 

• stöd undersidan 

• 3 st. gångjärn + skruvar 

Obs: system 2B är 2 st. 2A 
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ARES Skjutdörrsystem till         2018-01 

garderob– och skåpdörrar 

Ares skjutdörrsystem innehåller: 

• 4 st. hjul + 4 st. stöd 

• glidsystem / skenor 

• stöd undersidan 

• skruvar  
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