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Häfeles smidiga skjutdörrssystem: Silent Aluflex
Silent Aluflex 80 utan ram gör din skjutdörr elegant och tystare än någonsin

Silent Aluflex är ett skjutdörrsbeslag som är gjort för att underlätta måttbeställda skjutdörrar och 
förenkla designval i rum och på skjutdörrar. Produkten, som startade som ett ramsystem, finns 
nu som Silent Aluflex utan ram för minimalistiska och eleganta vardagsrum.

Silent Aluflex 80 är en rumsavdelnings- och förvaringslösning som är avskalad och elegant och passar 
perfekt i rum med sofistikerad smak.

Silent Aluflex 80 i vitt eller svart opakt glas har ESG härdat säkerhetsglas och passar harmoniskt in i de 
flesta hemmiljöerna. Den diskreta vita passar perfekt i rum med stora möbelkonstruktioner medan den 
opakt svarta Silent Aluflex används i andra sorts rum och på annorlunda ytor. Andra färger på glaset och 
det breda sortimentet av tillbehör, gör denna dörr till första valet för de som har individuella krav och  vill 
kunna justera sina ytor.

Det diskreta infrästa handtaget passar perfekt i de avskalade skjutdörrarna. Smuso automatiska mjuk-
stängningssystem tillsammans med den integrerade spårrengöringsborsten, rengör löpbanan samt 
garanterar mjuk och tyst stängning. Silent Aluflex 80 finns för dörrar med vikt upp till 80 kg och kan 
användas med enkla eller parskjutdörrar, samt i kombination med fasta glaselement.

Silent Aluflex: Skjutdörrssystemet för alla tänkbara lösningar
Silent Aluflex 80 är Häfeles svar på en modern livsstil med öppna stora ytor och osynliga, praktiska för-
varingslösningar. Produktsortimentet utvecklas kontinuerligt för att integrera olika material och ett stort 
urval av paneler, vilket gör att Silent Aluflex 80 kan användas i de flesta situationerna: anpassad efter 
snedtak, som ett trendigt rum-i-rum koncept, som platsbesparande hyllpaneler eller som en walk-in-gar-
derob från golv till tak. Det flexibla ram-systemet i aluminium passar överallt.

Smidig planering och montering
Häfele har anpassat monteringen av Aluflex skjutdörrssystem inom ramen av dess TopCo Service. Pla-
neringen kan göras på Häfeles hemsida genom att använda koderna #W6G och #T6G och därefter får 
kund tillgång till de olika monteringsmöjligheterna, försäljningshjälp och designöversikt med fler än 130 
paneler av trä, glas eller plats i många olika färger. På hemsidan finns också Aluflex konfigurationsverk-
tyg där alla möjliga användningar kan planeras och skjutdörrslösningen inklusive panel kan beställas 
enligt skräddarsydda mått. Allt möbelsnickare och inredningsarkitekter behöver göra på hemsidan är att 
anpassa löp- och styrskenans mått samt installera och anpassa dörrbladen för att slutföra skjutdörssys-
temet. Enastående kvalitet, ekonomisk och enkel montering går också hand i hand med Silent Aluflex. 
Det finns även en attraktiv broschyr som visar på olika användningsområden och introducerar funktions-
lösningar för att optimera rumsyta och plats. Detta underlättar planeringen för möbelsnickare och inred-
ningsarkitekter då det hjälper med idéer och underlättar rådgivande samtal med slutkonsument.

Elektronisk och manuell stängning
Silent Aluflex finns med både ett elektroniskt och ett manuellt stängningssystem och Häfeles Smuso 
mjukstängningssystem är ett rekommenderat tillval. Enkel installation och montering har alltid varit Hä-
feles prioritet och därför monteras aluminiumramen och spårskenan genom att helt enkelt skruvas fast. 
Löpskenor för infällning eller klisterfixering finns.

Förvaringsutrymme under trappor och tak
Dödyta som oftast hittas under exempelvis trappor, kan också utnyttjas med Silent Aluflex eftersom den 
är utvecklad för att kunna hantera alla sorters lutningar, då löpskenan monteras på hyllans insida och 
spårskenan sitter i mitten av skjutdörren. På samma sätt kan man även förvandla vindar till, exempelvis, 
lekrum genom att använda aluminiumramen.  



Rum-i-rum lösningar: en suite i sovrummet
Ett eget badrum i sovrummet eller gästrummet har alltid ansetts vara exklusivt. Nu blir det tillgängligt för 
alla med Silent Aluflex 80. Den delar lätt upp ytor och integrerar enkelt in badrum i befintliga rum. Detta 
genom en kombination av genomskinliga och opaka material som ger naturligt ljus men även avskildhet. 
Till och med din dröm om en egen klädkammare kan besannas!

Silent Aluflex 80 som rumsavdelare 
Boytor och arbetsytor kan också kombineras med Silent Aluflex. Systemet kan t.ex. dela upp arbetsrum 
och vardagsrum med hjälp av hyllsystem och skjutdörrar. Den praktiska rumsavdelaren kan också an-
vändas som en dold förvaringsyta.

Mellan kök och vardagsrum, lämnar Silent Aluflex ett gott intryck som golv-till-tak hylla med skjutdörrs-
lösningar på båda sidorna som elegant funkar som en rumsavdelare. Fördelen: en lucka som kombine-
rar kök och matplats.

För mer information, kontakta Christian Thederan: christian.thederan@hafele.se.
För pressfrågor, kontakta Jovana Obradovic: jovana@goodpr.se. 
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Häfele är ett familjeföretag som grundades 1923 i Nagold, Tyskland, och är idag ett ledande internationell företag inom multifunktio-
nella inredningslösningar - främst beslagsteknik, belysning och elektroniska låssystem. Häfele utvecklar, producerar och levererar 
till möbel- och köksinredningsindustrin, detaljhandeln och inredningstillvekare i fler än 150 länder och fungerar som stöd till arki-
tekter och entreprenörer i olika byggnads- och inredningsprojekt. Under räkenskapsåret 2015 uppnådde Häfele Koncernen export 
av 79% med över 7 100 anställda i 37 dotterbolag och ett flertal andra återförsäljare runtom i världen samt en omsättning på 1,3 
miljarder euro.

För mer information, besök http://hafele.com.
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Media i pressmeddelande: 
Bild 1: Silent Aluflex 80 utan ram
Bild 2: Silent Aluflex 80 utan ram med infräst grepp
Bild 3: Silent Aluflex 80 utan ram löpskena
Bild 4: Silent Aluflex 80 som rumsavdelare
Bild 5: Silent Aluflex 80 i lutning under trappa
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Bild 1. Enkel elegans: Skjutdörr med Häfeles Silent 
Aluflex utan ram.
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Bild 4. Köket döljs med hjälp av Silent Aluflex som rumsavde-
lare, som också bidrar som ett stilistiskt element. 

Bild 5. Perfekt användning av ytan under trappan med Silent 
Aluflex som är anpassbar till de flesta lutningar.

Bild 2. Silent Aluflex utan ram finns också med ett 
diskret infräst handtag.

Bild 3. En spårrengöringsborste gör rent den undre 
löpskenan vid varje rörelse. Skjutdörren rör sig mjukt 
och smidigt, till och med vid frekvent andvändning. 


