
 Skreddersydde garderobeløsninger 

Moderne design, kvalitet og fleksibilitet
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- Topp kvalitet i over 30 år

I over 30 år har BoMann® levert skreddersydde
garderobeløsninger til det norske markedet.

Vi er stolte av å kunne samarbeide med de fremste 
leverandører av komponenter slik at ditt 

BoMann® produkt har markedests beste garanti.

Våre BoMann® produkter er av høy kvalitet, samt følger 
markedets trender. Vi leverer garderober i alle prisgrup-

per, alt etter om du ønsker en enkel prisvennlig garderobe 
eller en mer kompleks løsning med spennende design.

I en bedrift med erfarne kollegaer, og produkter i ypperste 
kvalitet med markedsdyktige priser, kan jeg med trygghet 
si at du vil bli fornøyd med din nye BoMann® garderobe.

David Johansen
Grunnlegger & Daglig leder
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BoMann® leverer innredning for deg som ønsker stil, kvalitet og 
funksjonalitet i garderoben. 

Her får du alt du trenger til å bygge din drømmegarderobe. 
Innredningen leveres i sort eller hvit, med faste bredder på 

modulene - 43 cm, 53 cm og 73 cm 
bredde, med en dybde på 51 cm.

Innredningen er meget enkel å montere og har en kvalitet du vil 
verdsette

INNREDNING
- det finnes ikke noe bedre enn 
et ryddig kleskap
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Bygg din personlige garderobe med komponenter av høyeste kvalitet.
Sett inn trådkurver, skohyller, buksehenger, garderobestenger osv.
Skuffene er kraftige, med solide skinner, fulluttrekk og softclose.

Vår sorte innredning gir en ekstra følelse av eksklusivitet. Med flotte 
fargekombinasjoner i sort, mørk grå og krom setter denne innredningen

virkelig prikken over I-en. Vår sorte innredning holder samme gode 
kvaliteten som vår hvite innredning.

Vår hvite møbelinnredning har vært 
en bestselger i mange år. Det tidløse 
utseende og den suverene kvaliteten 
gjør vår møbelinnredning til et sikkert 

førstevalg.
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Skreddersydde skyvedører er BoMann® mestselgende produkt/
løsning. Her er det ingen begrensning på muligheter da 

skyvedørene leveres skreddersydd etter dine mål. 

Vi har et bredt sortiment av fyllinger som kan kombineres for å gi 
et mer dekorativt og personlig uttrykk. BoMann® benytter en tak- 
og gulvskinneløsning på skyvedørene som gjør dette til et meget 

slitesterkt produkt. Vi har også livstidsgaranti på trinser og hjul, noe 
som kan gjøre deg trygg på at vi leverer kvalitet som vil holde.

SKYVEDØRER
- når alt går på skinner
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sprosser

Ved hjelp av sprosser og fyllinger, kan du lage en kombinasjon som gir det
uttrykket du ønsker i ditt rom. Du kan ha like fyllinger i alle felt eller blande
med forskjellige materialer. Her er det kun fantasien som setter grenser!
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natura

BoMann® Natura leveres i malt MDF. MDF er en trefiber plate av 100% bartre og er 
lakkert med flere strøk miljømaling, noe som gjør den  svært solid og miljøvennlig. 

Dørene leveres i flere design og kombinasjoner. Dette gir et klassisk, stilrent og vakkert uttrykk.

BoMann® skyvedører leveres 
skreddersydd etter dine mål. Vi har et bredt 

utvalg av fyllinger og profiler, som i 
kombinasjon gir et dekorativt og personlig 
uttrykk. Skyvedører leveres med gulv og 

takskinne som standard. Enkelte modeller 
kan også leveres kun som takhengt.

BoMann® leverer dører med spesialfyllin-
ger i tillegg til standardfyllinger. Enten du 

ønsker en malt overflate i valgfri NCS far-
gekode, eller et eget motiv i form av et bilde 

på døren. 

NATURA A NATURA b NATURA d NATURA e speil / e NATURA f NATURA g speil / g

BoMann® produserer også dører i 
valgfri NCS fargekode.

Ta kontakt med din forhandler for 
veiledning

visste du at?

skyvedører
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Skyvedører passer til de fleste åpninger, men i enkelte tilfeller kan 
en hengslet eller foldedør være det beste alternativet.

Utnyttelsen av plassen blir mye større ved å bruke en hengslet eller 
foldet dør.

Dørene produseres med de samme fyllingene og inndelingene 
som vanlige skyvedører.

HENGSLET ELLER FOLDEDØRER
- perfekt for små nisjer



Hengslede dører kan være praktisk i 
flere tilfeller. Disse lages på mål, og 
med alle typer fyllinger og sprosser.

Hengslede dører lages med profilen 
Pacific, og hengsles på høyre eller 

venstre side, etter ønske.

Dørene produseres på maks bredde 
80 cm.

Høyden er maks 254 cm.

hengslet dør

Har du en mindre nisjè, er foldedører 
ofte den smarteste løsningen.

Den gir maksimal tilgang til skapet, og 
derved mulighet til best utnyttelse av 
plassen. Foldedøren lages i profilen 
Pacific og kan lages med alle typer 

fyllinger og sprosser. 

Maks bredde på 1 foldedør (2 felt = 1 
dør) er 120 cm.

Høyden er maks 254 cm.

Få mer informasjon om foldedører hos 
din BoMann® forhandler.

foldedører
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Skillevegger er BoMann® sitt nyeste tilskudd til sortimentet. 
Samme som skyvedørene, leveres disse skreddersydde etter dine 
mål. Forskjellen er at skilleveggen gjerne leveres med fastmonterte 

felt i kombinasjon med dører som kan åpnes. Skilleveggene 
leveres i en sort aluminiumsramme med klart eller sotet laminert 

glass.

Du har mulighet til å dele inn glasset med sprosser som gir rom-
met en ”New York industrial-look” Dette er en moderne løsning for 

deg som ønsker å skille av et rom uten å miste lys eller 
romfølelsen.

skillevegger
- new york style
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TEGNEPROGRAM
Vi har gjort det enkelt for deg å designe og bestille din 
nye garderobe! Ta noen enkle mål, sett deg tilrette og 
slipp kreativiteten løs!

Design din drømme-garderobe fra hvor som helst, når 
som helst. For mer informasjon, se www.bomann.no

HVORDAN TA MÅL? 

For best resultat er gode mål nødvendig. Det er ikke vanskelig så lenge du 
følger denne lette anvisningen. Vær grundig og ta mål på flere steder. Vi 
ønsker målene oppgitt i millimeter. Fyll inn informasjon i skjemaet og ta det 
med til butikken, så sørger vi for at du får en nøyaktig tegning og pris på din 
skyvedørsgarderobe.

MÅL VENSTRE:
MÅL MIDT:
MÅL HØYRE:

HØYDEMÅL

Avstanden måles fra gulv til tak. Mål høyden 
på venstre side, midten og høyre side. Notèr 
ned målene slik at vi tar hensyn til eventuelle 
høydeforskjeller.
Laveste mål benyttes.

BREDDEMÅL

Mål avstanden fra vegg til vegg. IKKE mål fra 
list til list. Mål både i topp og i bunnen. Om 
skyvedørene ikke skal gå fra vegg til vegg, 
mål opp plassen du har til rådighet. Notèr ned 
målene, vi tar hennsyn til overlapp på dørene 
og eventuelt sidevegg.
Største bredde benyttes.

DYBDEMÅL

Avstanden måles fra veggen i bakkant til 
ytterkant av der dørfronten skal monteres. 
IKKE mål fra gulvlisten. Ta mål på både 
venstre side, midten og høyre side. Notèr ned
målene under. 

MÅL TOPP:
MÅL BUNN:

MÅL VENSTRE:
MÅL MIDT:
MÅL HØYRE:

MM
MM
MM

MM
MM

MM
MM
MM
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HØYDE

BREDDE

DYBDE



Funkjonaliteten av skyvedørssystemet bestemmes av antall spor (1-2-3 spor)
kombinert med antall dører.

Her ser du en rekke muligheter

Med BoMann® sine mange fyllinger og profiler, kan du kombinere og designe
dørene så de passer med ditt hjemmemiljø

Profilene og skinnene er i aluminium og har solide kulelagrede hjul,
med avsporingssikring.

Softclose kontrollerer døren slik at 
den lukker seg selv de siste cm, 
og parkeres elegant mot veggen. 
Må bestilles separat til hver front.

Om ønskelig kan sideprofilen 
leveres med børstedemper. 
Børstedemperen hindrer slaglyd 
mot vegg. Bestilles separat.

Vår smarte lysløsning tennes 
automatisk når du åpner døren. 
LED-Belysningen gir en varm og 
behagelig følelse i din garderobe.

For oppdatert presentasjon av fyllinger, se: www.bomann.no

For oppdatert presentasjon av profiler, se: www.bomann.no

FYLLINGER & PROFILER SKINNER

                1.  1 dør, 1 spor 
   (som walk-in foran vegg)   

      100% åpning

2. 2 dører, 2 spor
      50 % åpning

3. 3 dører, 2 spor
      33% åpning

4. 3 dører, 3 spor
      66 % åpning

5. 4 dører, 2 spor
      50 % åpning

6. 5 dører, 2 spor
      40 % åpning

7. 5 dører, 3 spor
      60 % åpning

8. 4 dører, 2 spor
    (som walk-in foran vegg)

      100 % åpning

          1.  

          2.  

          3.  

          4.  

          5.  

          6.  

          7.  

          8.  

LUKKETLUKKET ÅPENTÅPENT

LIVSTIDSGARANTI

PÅ TRINSER OG H
JU

L

G A R A N T I

BoMann®  Intro

SOFTCLOSE BØRSTEDEMPER LED - BELYSNING

Maks høyde 248 cm

* Andre høyder kan spesialbestilles

Maks høyde 254 cm* Maks høyde 254 cm* Maks høyde 254 cm*

BoMann® Pacific BoMann® Bold BoMann® Deco

www.bomann.no22 23



BoMann® Norge AS, org.nr: 959 252 661
www.bomann.no

NO - 1470


