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         står for 
moderne design, 
kvalitet og fleksibilitet.

BoMann® er et norsk 
selskap som har 
produsert skyvedører 
siden 1989. BoMann® 
samarbeider kun med 
de fremste leverandører 
av komponenter slik at 
ditt BoMann® produkt 
har markedets beste 
garanti. 
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GODE LØSNINGER OG SMARTE VALG

Når du skal bestille garderobe hos oss er det mange muligheter. Vi har skyvedører, hengslede 
dører og foldedører. Vil du utnytte plassen under en trapp til det maksimale? Da kan vi hjelpe 
deg med å lage en skrådørsgarderobe som vil bli både praktisk og lekker. 
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PERSONLIGE DØRER

Enkelte av våre fronter leveres med malt 
overflate. Standard farge er hvit, 
men du kan også få din egen farge.

BoMann® har et stort sortiment av profiler 
og fyllinger. Skulle du ønske et spesielt 
motiv, kan vi ordne dette, enten det er et 
personlig bilde eller fra  
www.shutterstock.com. 

Snakk med din forhandler.
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DEKORFELT

En annen måte å få 
personlige dører på er 
signaturfelt, som gir 
et moderne og stilrent 
uttrykk.

Signaturfelt kan lages 
i flere varianter - 
horisontalt, vertikalt og 
diagonalt, slik du ser  
av illustrasjonene på 
side 14.
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Har du en mindre nisje, er foldedører ofte 
den smarteste løsningen. Den gir maksimal 
tilgang til skapet, og gir derved mulighet til 
best utnyttelse av plassen. Foldedører lages 
med profilen Pacific, og kan lages med alle 
typer fyllinger og sprosser. 

Maksimal åpningsbredde er 1 meter og du 
kan velge om den skal festes på høyre eller 
venstre side.

FOLDEDØRER
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HENGSLEDE DØRER

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 
venste side, etter ønske.

Max bredde pr. dør 
er 80 cm.
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Har du ubenyttet plass under en trapp, eller et skråtak på loftet - da har vi 
også løsning på dette! 

Som en av få i bransjen tilbyr vi skrådører, hvor du får utnyttet plassen der du 
ikke trodde det var mulig. Skrådører lages med profilen Pacific og kan ha alle 
typer fyllinger og sprosser. 

Trenger du hjelp med å måle, snakk med din forhandler. 

SKRÅDØRER
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NATURA
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BoMann® Natura dører leveres i malt MDF. MDF er en trefiberplate tilvirket 
av 100 prosent bartre og 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. 

NATURA C

NATURA D NATURA E

NATURA A NATURA B

NATURA F

NATURA DØRER
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per dør

CLASSIC DØRER

BoMann® Classic 
dører leveres i malt 
MDF. MDF er en 
trefiberplate tilvirket av 
100 prosent bartre og 
lakkert med flere strøk 
miljømaling, noe som 
gjør den svært solid 
og miljøvennlig. 

Dørene leveres med 
speil på øverste del, 
eller helmalt. Dette gir 
et klassisk, vakkert og 
rent uttrykk. 

Max bredde per dør 
er 1 meter. Dørene 
leveres hvitmalt 
som standard, men 
kan males i andre 
farger mot pristillegg. 
Kunden leverer selv 
maling.
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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

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

Her ser du en rekke med muligheter:

ALLE VÅRE TRINSER 
OG HJUL KOMMER MED 

LIVSTIDSGARANTI!

ÅPENTLUKKET

1

2

3

4

5

6

7

8
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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.

Sprosser kan leveres på alle modeller. 

FIG 1 FIG 2 FIG 3 FIG 4 FIG 5 FIG 6 FIG 7

FIG 8 FIG 9 FIG 10 FIG 11 FIG 12 FIG 13 FIG 14

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

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

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

Softclose kontrollerer døren 
slik at den lukker seg selv de 
siste cm, og parkeres elegant 
mot veggen. 

SOFTCLOSE BØRSTEDEMPER LED-BELYSNING

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

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

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

FYLLINGER & PROFILER
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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 hvit, med faste 
bredder på modulene - 43 cm., 53 cm. og 73 cm. bredde, og dybde 51 cm.

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. 

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

INNREDNING
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Våre kurver, buksehenger, skohyller og andre 
komponenter ruller lett på hjul. Kurvene ruller 
bedre desto mer du belaster dem! Skinnene som 
kurven ruller i griper over hjulene på kurvene, slik 
at de ikke raser ned. Kurvene produseres i Norge. 
De har tykke tråder, noe som gir solide og 
stabile kurver.
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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



19www.bomann.no



20

BoMann Norge AS, org.nr: 959252661
www.bomann.no

BMN2017J


