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&SHUFL prisliste til Pax 
Denne prisliste indeholder udvalgte priser. Som standard producerer &SHUFL alle formater, der findes i Pax systemet *.

Udover standardsortimentet producerer vi fronter, låger, sider, sokler og bordplader på mål, så du kan få specialtegnede 

løsninger i din garderobe. Sider og bænkplader specialproduceres uden mertillæg. Fronter og låger, der specialproduceres på 

mål, tillægges merpris på 10%. Ønsker du priser på formater, du ikke finder i denne liste, er du meget velkommen til at kontakte 

os.

Beskrivelse af hvilke valgmulighederne (farver, finertyper, mm) der findes i de forskellige materialer kan ses på vores 

hjemmeside: www.andshufl.com

Skabsfronter Laminat               1.740

Painted               1.740

Raw               2.200

Linoleum               2.400

Wood              2.400

Røget eg              2.550

50x194

Alle priser er i danske kroner (DKK). Alle priser er inklusive moms og eksklusiv levering.

Wood: Elm og eg.  Messing indeni greb: 200 kr. per greb. 
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Rammer /sokler

Laminat              2.160

Painted              2.160

Raw               2.500

Linoleum              2.800

Wood              2.800

Røget eg              2.970

50x229

Passer til PAX 

højde 201

Sidebeklædninger 

De leveres i overmål i højden, så de kan 

tilpasses på stedet.

Laminat               1.520

Painted               1.520

Raw               2.000

Linoleum               2.200

Wood              2.200

Røget eg              2.400

Laminat              1.900

Painted              1.900

Raw              2.670

Linoleum              3.400

Wood              3.400

Røget eg              3.700

37x240

60x240

De leveres i overmål i længden, så de 

kan tilpasses på stedet.

Laminat              620

Painted              620

Raw              650

Linoleum              700

Wood              700

Røget eg              780

250x10

Passer til PAX 

højde 236

* Dog ikke skydedøre. 
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Hvor skal grebet placeres på lågen?
Grebene på lågerne kan placeres til venstre eller højre. Prisen er den samme. Du skal blot være opmærksom på at grebsplaceringen er 

som ønsket, når du bestiller hos os. 

Hvilke IKEA skabe passer de til? 
Disse fronter passer som standard til IKEAs garderobeløsning PAX. 

Har du en anden garderobeløsning end IKEA?
Vi producerer også låger og fronter til andre garderobesystemer end IKEA. Det kræver dog at vi modtager de præcise mål fra dig til at 

producere efter. Bemærk at vi producerer uden boringer. Prisen for specialproducerede fronter og låger tillægges merpris på 10%. 

Klæd dine badmøbler på med &SHUFL
Vi producerer også skabslåger til IKEAs badmøbler Godmorgon. 

Kontakt os for at få priser og mere information.


