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SKJUTDÖRRAR - INREDNING - WALK IN
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Vi erbjuder måttanpassade skjutdörrsgarderober av högsta kvalitet till marknadens bästa pris.
Alla våra skjutdörrar produceras i vår egen fabrik i Skövde och på så sätt undviker vi onödiga
mellanhänder, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder ett lägre pris samtidigt som det ger oss
bättre kontroll och mer flexibilitet.
Våra kunniga medarbetare hjälper gärna till att planera er garderob utifrån just Era behov. Om ni
vill så sköter vi hela processen - från mätning och planering till montering av er nya garderob.
För att utnyttja ytan maximalt och få ett så snyggt utseende som möjligt måttanpassar vi alla
våra garderober. Ert specialmått är vårt standardmått.
Vårt mål är att tillverka och leverera garderober med marknadens bästa kvalitet till marknadens
lägsta pris.
Vi är säkra på att vår höga servicenivå, stora kunskap och konkurrenskraftiga priser kommer att
ge oss Sveriges nöjdaste garderobskunder.

Måttanpassad
skjutdörrsgarderob
Vi måttanpassar alla våra skjutdörrsgarderober
och designar de enligt era önskemål. Vi planerar inredningen tillsammans med er så att den
passar just era behov så bra som möjligt.
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Tillsammans skapar vi
er drömgarderob!
Inga projekt är för stora eller för små.

Skjutdörrsgarderober

Walk in

Möbelinredning

Med måttanpassade skjutdörrar och en
inredning planerad efter era önskemål
hittar vi en lösning som täcker alla
era förvaringsbehov.

Med vår flexibilitet skapar vi tillsammans
den walk in garderob ni alltid önskat er.

Med vår snygga vita möbelinredning
planerar vi en snygg inredning
tillsammans mer er.
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Våra
skjutdörrar
Det är bara fantasin som sätter gränser för hur era nya skjutdörrar ska se ut. Vi har mängder av olika dörrfyllningar som kan kombineras och
delas av med spröjs på valfritt sätt.
Vi kan även göra skjutdörrar med valfritt motiv. Er önskade bild trycks då på baksidan av en glasskiva. Varför inte en semesterbild där hela
familjen är samlad eller en vacker naturbild?
Alla våra skjutdörrar produceras i vår egen fabrik i Skövde. Detta gör oss mer flexibla och vi behöver inte förlita oss på tredje part när det gäller
leveranser och kvalitet.
Vi tillverkar endast skjutdörrar av allra högsta kvalitet med noggrant utvalda komponenter från några av sveriges och europas
främsta leverantörer.
Bland våra dörrfyllningar finns bland annat olika trästrukturer, tonade speglar samt många varianter av färgat glas.
Det är populärt att dela in dörrarna med spröjs. På det sättet kan man enkelt kombinera olika dörrfyllningar och skapa något
speciellt och personligt.
Vi håller hela tiden vårt sortiment uppdaterad. Se alla våra aktuella fyllningar på www.garderobsfabriken.se/fyllningar
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Valmöjligheter och fördelar
med våra skjutdörrar
Med våra skjutdörrar är möjligheterna oändliga. Våra många olika profiler
och dörrfyllningar gör det möjligt att designa sina dörrar helt fritt.
Endast fantasin sätter gränser.

Valmöjligheter
Tre olika profiler med olika grepp
Fem profilfärger: Vit, Silver, Mässing, Brons samt Antracit
Soft Close (mjukstängning)
Belysning framför dörrar
Enkel, tvåspårig eller trespårig skena
Dela in dörrarna hur ni vill med spröjs
Många fyllningar att välja på
Fördelar
Marknadens högsta kvalitet
Alla profiler är gjorda av Aluminium av hög kvalitet
Alltid urspårningsskydd på hjulen
Positionsstopp ingår alltid
Hög felmarginal om det är snett ca +/- 1 cm i höjdled
Justerbara hjul för att tex. justera in dörren mot ev. sned vägg
Ingen vikt i taket
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Smarta lösningar

Gångjärnsdörr

Vikdörr

Även våra gångjärnsdörrar måttanpassas och levereras med valfri fyllning. Gångjärnen fästs i

Vi måttanpassar även våra vikdörrar. Dessa glider i en takskena och

sidan och man kan välja om man vill att dörren ska öppnas åt vänster eller höger sida.

fästs med gångjärn i sidan. Man väljer om man vill att dörren ska
vikas åt vänster eller höger sida. Vikdörren består av två delar som

Valfri fyllning

går att få med valfri fyllning.

Aluminiumprofil
Höger- eller vänsterhängd

Valfri fyllning
Aluminiumprofil
Höger- eller vänsterhängd
Maximal öppning
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Spröjs

Alla våra skjutdörrar med aluminiumprofiler kan delas in med spröjs vilket ger ett modernt och snyggt intryck. Man kan välja mellan pålimmade eller avdelande spröjs. Med pålimmade spröjs är det samma fyllning i grunden medans avdelande spröjs fungerar som en skarv mellan två fyllningar, antingen i samma material (t.ex. färgat glas) eller mellan olika material som t.ex. trädekor och spegelglas.
Nedan ser ni våra standardalternativ på spröjsindelningar. Man kan även beställa skjutdörrar med specialindelade spröjs.

Våra standardindelningar
Fig 1 - 1 fält (standard, inga spröjs)
Fig 2 - 2 lika stora fält
Fig 3 - 3 lika stora fält
Fig 4 - 25%, 25%, 50% (uppifrån)
Fig 5 - 4 lika stora fält
Fig 6 - 20%, 60%, 20%
Fig 7 - 25 cm fält mitt på dörren
Fig 8 - 60%, 20%, 20% (uppifrån)
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Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Fig 7

Fig 8

Snedtak

Vi har lösningarna även när det kommer till att skapa funktionella skjutdörrsgarderober i mer utmanande utrymmen.
Det är inte alltid lätt att inreda ett rum med snedtak men vi
på Garderobsfabriken är experter på just detta.
Vi har många års erfarenhet i branschen och har utvecklat
skjutdörrslösningar för de flesta utrymmen.
Utnyttja ytan under trappan eller varför inte det svåra
utrymmet på vindsvåningen!
Inga problem är för svåra att lösa.
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Inredning

-när insidan räknas

Vi har inga standardlösningar på hur inredningen ska se ut. Vi vet att alla kunder har
olika behov och olika vanor. Vi lägger därför upp inredningen precis så ni vill ha den.
Tillsammans tar vi fram den lösning som passar bäst för er.

Läs mer om våra tre inredningssystem.

Möbelinredning

Vägghängd inredning

Korgstativ

Vårt snyggaste och mest populära system!
Orsaken till att de flesta av våra kunder väljer
detta system ser vi till stor del är den höga
kvalitén blandat med den höga flexibiliteten.
Detta är ett väldigt prisvärt system.

Vårt vägghängda system är vårt absolut mest
flexibla system. Det enda som sitter fast på detta
system är en skena på väggen.

Låt inte era gamla dåliga korgstativ från förr lura
er! Trots att korgstativen ser enklare ut så är det
samma höga kvalitet som på vår möbelinredning
samt vårt vägghängda system.

Våra favoriter

Inredning i betong

Belysning

Smyckeslådor

Möbelinredning i betongutförande har snabbt
blivit en stor hit. Matchande betongdörrar finns
att sätta framför för ett snyggt helhetsintryck.

Förutom att belysning är praktiskt skänker det
även liv åt garderoben samt skapar en behaglig
atmosfär. Vi har både utanpåliggande- och
innanförliggande belysning som tänds med hjälp
av rörelsesensorer.

För den med mycket smycken och klockor har
vi den perfekta lösningen. Vi har två olika typer
av smyckeslådor. Den på bilden ovan har en
glasskiva som både ger en lyxig känsla samt en
praktisk översikt.
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Möbelinredning

Vårt snyggaste och mest populära system! Orsaken till att de flesta av våra kunder väljer detta system är den höga kvaliteten i kombination med det exklusiva utseendet och
den höga flexibiliteten.
Vår möbelinredning kan enkelt anpassas till alla garderobsmått, standard- som speciallösningar. Här kan man välja bland t.ex. hyllplan, trådkorgar, byxhängare, skohyllor samt
våra mjukstängande lådor av högsta kvalitet.
Förutom vår vita möbelinredning tillverkar vi även möbelinredning i många olika färger och trästrukturer.

Officiet aci veliciendit.
Ficavocaet, quam quitem iaecum ocrit, C. Note, vid in st ad ina resis. Verdium
ma, orte cre ex sat. Patus. Fue egeri parbit. Vivis si sentrae nox suni finti, nox mis
cendem obuloctus coerena timur.

$

1,235.00

Vägghängd inredning
Det flexibla systemet.
Vårt vägghängda system är vårt absolut mest flexibla system. Det enda som sitter fast i detta system är en skena på väggen. Sedan är det bara att kroka i inredningen på de ställen man önskar
dem. Förutom att det är väldigt flexibelt, speciellt i större garderober, lämnar det även golvet helt fritt, vilket underlättar vid städning samt möjliggör förvaring direkt på golvet.

Korgstativ
Smart och enkelt.
Låt inte era gamla rangliga korgstativ från förr lura er! Trots att korgstativen ser enkla ut är det samma höga kvalitet som på vår möbelinredning samt vårt vägghängda system.
För minimal åverkan i rummet ska man välja detta system, som inte kräver någon typ av fäste i väggar, golv eller tak. Korgstativen är tillgängliga i olika bredd- och höjdmått, och en mängd smarta
tillbehör såsom slips- och bälteshållare samt kroklister finns att köpa till systemet.

Hemm

Nedan ser ni några av alla v

ma hos

våra monterade garderober.

Örebro
Åbyvägen 1, 702 27 Örebro
019 - 23 80 80
orebro@garderobsfabriken.se
Skövde (Fabrik och huvudkontor)
Norra Aspelundsvägen 3, 541 34 Skövde
0500 - 42 00 21
skovde@garderobsfabriken.se

Följ oss på sociala medier!
Garderobsfabriken Sverige AB
info@garderobsfabriken.se

