
Designa själv!
Made in

Sweden

Visst kan det vara svårt att hitta en möbel med rätt utseende, mått och funktion.
Därför erbjuder vi dig själv bestämma design, mått, färg och detaljer. Allt tillverkas för hand i Sverige 

av gedigna material för bästa hållbarhet.

HÄR ÄR NÅGRA  
DESIGNFÖRSLAG PÅ 

FÖRVARINGSMÖBLER 

Dekorfräsning på dörrar eller lådfronter  

Skjutdörrar finns också 

Trä eller glasdörrar finns som val 
Fack 

upptill 

Profilfrästa kanter 

Valfritt antal lådor 



Max höjd 
240 cm 

Flippluckor, fack, 
dörrar och lådor 

finns som val 

Hål för sladdar i bakrygg 

Hjul som alternativ 

Låda i sargen 



GÖR SÅ HÄR.

1. Vilken funktion ska möbeln ha? 

Ska det vara en byrå, skåp, hylla, tv-bänk… eller en kombination med flera funktioner.

2. Måtta upp storleken BREDD, DJUP och HÖJD möbeln ska ha

Nästan alla mått är möjliga vi har inga standardmått på nånting! Begränsningarna är att det inte kan vara

bredare eller högre än 240 cm. Vill man ha en bredare/högre får det bli i flera delar som sammanfogas. 

(Härifrån hjälper vi gärna dig vidare om Du vill)
3. Nu kan man börja med praktiska detaljer som t.ex.. ben eller sockelhöjd och hur stora / många lådor 

en byrå ska ha osv. Här är också läge att tänka på om det finns något önskemål om något speciellt som

ska få plats eller att man få fram en viss stil mm. 

4. Nu kommer vi till det som sätter stilen som färg, trä, beslag mm.

Fler och fler uppskattar att kunna sätta färg på "sitt alster" det gör att man ser att detta är en unik icke

massproducerad möbel, men ibland passar t.ex. vanlig vitlack bäst. 
Vit eller

valfri färg

NCS 

Massiv 

ek

Vitlaserad

 ek

Massiv

björk

Massiv

furu
Träbetsning

Något som också medverkar till stilen är underredet..

Handtagen är viktiga för slutresultatet (det finns handtagslös pushöppning också)

U-handtag Fyrkant hål Runt hål Urfräst

Och om man vill finns möjlighet att välja toppskiva i marmor, kalksten, ek mm.

Carrara    Grön    Grå Svart Kalksten Granit Oljad ek Vitlasyr ek Björk

5. När allt är bestämt räknar vi ut priset. Efter godkännande från dig skickar vi beställningen till 

snickeriet och andra berörda leverantörer. Tillverkningen tar ca. 4-6 veckor.

Läder: natur,  brun eller svart

Knapp: mässing, krom eller svart

Retro: teak, ek, björk

 Det finns över 100 olika modeller, Du kan även få egenanskaffade handtag monterade.

Pushöppning

NewLine  Kelly Theo Alma Frank  
råjärn, vit, svart 

Indragen 
sockel       

Standard  
sockel 

Classic  
sockel 

Lisa 
mässing 

MDF grå, svart 



Designa själv!

Norrmalms Möbler , Karlbergsvägen 29 B, 113 27 Stockholm. 08-32 72 83. info@norrmalmsmobler.se

Leia matbord, Mått från 60x60 till  
max 240x120 cm + iläggsskivor eller klaffar. 

Formen rektangulär med raka alt.   
rundade hörn, ovalt eller runt  

Görs även som skrivbord, barbord, 
avlastningsbord eller soffbord,  

Välj på olika bordsben i trä eller metall 

Alice slagbord med olika mått och färger  

Frida skrivbord med olika mått och färger  

Esther hatt och skohyllor med olika mått och färger  

Carl sänggavel och 
sängbord finns med olika 

mått och färger  

Låda 

Skyddsmattor för blöta skor 

Linnea hylla  
med olika 
mått och 
träslag 

Felix soffbord finns med olika mått och färger  



Designa själv! VÄLJ :
BREDD
DJUP
HÖJD
ANTAL LÅDOR
FÄRG 
TRÄSLAG
HANDTAG
BEN eller 
SOCKEL
TOPPSKIVA
mm.



Visst kan det vara svårt att hitta en möbel med rätt 
utseende, mått och funktion.
Därför erbjuder vi dig själv bestämma design, mått, 
färg och detaljer. 
Allt tillverkas för hand i Sverige av gedigna material 
för bästa hållbarhet.



Designa själv!
MÅTT  SOM
DU ÖNSKAR!

VÄLJ:
FÄRG, TRÄ,

BESLAG
mm.
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