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LeS mer og FInn InSpIraSjon

Vil du utforske Langlo mer? Se mange andre eksempler og oppdag flere muligheter på en av våre sosiale  

plattformer.

www.facebook.com/LangloAS

www.instagram.com/langlo.no/

www.langlo.no/inspirasjon

Se vår koLLekSjon

Vi vil gjerne demonstrere vår kolleksjon og muligheter. Besøk gjerne en av våre 500 forhandlere rundt om i 

landet. Se vårt mangfoldige utvalg, test våre softcloseskinner og hjulbeslag. Ta og føl på Langlokvaliteten! 

Finn nærmeste forhandler i vårt forhandlersøk:

www.langlo.no/forhandler

Tegn dIn garderobe I vårT Tegneprogram

Glem standardløsningene: Bare fantasien setter grenser for en optimal utnyttelse av plassen.  

 · du designer

 · Forhandler gir pris

 · Garderoben leveres hjem til din adresse

 Enklere kan det nesten ikke bli, og for et resultat!

Har du spørsmål?

Du er mer en velkommen til å ta kontakt med oss, vi vil gjerne hjelpe! Om du sender en mail til  

post@langlo.no - ringer  +47 70 26 86 00 eller tar kontakt via vår chatløsning på langlo.no er vi klare til å 

hjelpe deg på veien frem til drømmegarderoben fra LANGLO AS.

LeverIng reTT Hjem TIL dØr eLLer rom

Som kunde hos Langlo kan du velge mellom tre leveringsalternativer. Dette velger du ved bestilling.

 · Fraktfri levering til butikk

 · Levering privat eller til annen adresse på gatenivå  HJEM TIL DØR kr. 620,-

 · Levering privat eller til annen adresse inkludert ”romlevering” HJEM TIL ROM   

  Transportør bærer din leveranse inn til tilvist rom. Pris beregnes etter vekt og soneinndeling.

M Ø B E L I N N R E D N I N G  -  G A R D E R O B E
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Nordmenn har i gjennomsnitt 80 kg klær som tilsvarer en 359 plagg.  

Vi deler klærne inn i undergrupper som uteklær, inneklær, ytterklær og  

fottøy. I tillegg har vi nordmenn klær for friluftsaktiviteter - ca 70 plagg. *

Alt dette skal oppbevares! 

Den optimale garderobedrømmen er at alle klær skal oppbevares slik at  

vi til enhver tid vet hva vi har og hvor vi har det. 

Møbelinnredningene fra Langlo AS produseres etter skreddersøm.  

Millimetermål i høyde og bredde, tilpasset ethvert interiør, og hvert et rom 

du ønsker å innrede. Alt blir ferdig saget og justert i forhold til oppgitte 

mål. Det innebærer ingen tilpasning ved montering.

Vi skaper innredningsløsninger og elegante walkin-garderober i møbelkva-

litet for all slags oppbevaring. Vi er tradisjonsbærere med fokus på interiør, 

produktdesign og leveranser av skreddersydde, helhetlig løsninger. 

skap orden fra 

gulv til tak

* Fagrapport nr. 2 - 2016 Inngunn Grimstad Klepp og Kirsti Laitala - Klesforbruk i Norge. Sifo Forbruksforskningsinstituttet. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Flexiskuff  i sort preget overflate. Inndeleren skaper god orden og oversikt over innholdet 

i skuffen.
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Våre FLEXISEKSJONER danner grunnlaget for våre populære møbel- 

garderober og eksklusive WalkIN garderober. Garderober som gir innred-

ningsmuligheter fra vegg til vegg, i hjørner og fra gulv til tak.  

FLEXISEKSJONER bygges opp med skuffer, kurver, hyller, langt heng, 

kort heng og garderobebelysning. Innredningskomponenter for sko, 

bukseuttrekk eller bare hyller. Velg mellom ulike typer seksjoner og sett de 

sammen til din egen oppbevaringsløsning. 

I enhver garderobe, i det fineste WalkIN rom, i entré eller på soverom, 

prioriter plass for oppheng av tøy! Det blir det aldri nok av! Benytt kroker 

på garderobestangen og heng opp vesker, skjerf  og sko. 

rommet 

alle drømmer 

om

Flexiseksjoner satt sammen til en komplett WalkIN løsning. Her vist i sort preget over-

flate med sorte trådprodukter. 
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Farger og materialer er viktig for Langlo. Å blande ulike varianter i forskjel-

lige overflatestrukturer, former og fasonger skaper spennende uttrykk 

både for skyvedører og møbelinnredningen.  

Naturens linjer skaper liv og tekstur i moderne hjem. Harde materialer mot 

myke klesmaterialer, i mange fargespill, gjør at rommet får et flott, unikt og 

personlig preg.

farger og 

materialer

Modul med to garderobestenger og dobbelt garderobeoppheng gir 

mulighet til å henge tøy i to rader i tillegg til en plass for langt tøy. 

Dørene foran er av modellen TOPAZ i eik utførelse.



8 9

LANGLO® – www.langlo.no

Skap et personlig hjem

erfaring den 

beste innovatør

I 100 år har Langlo jobbet med tre og 

plateproduksjon. De siste 35 år har 

vi jobbet med garderober. Vi vet at 

farge og struktur på en overflate og 

følelsen overflaten skaper i et rom er 

like viktig som funksjonen. 

Møbelinnredningen fra Langlo kom-

mer i fem ulike varianter. Fra det 

hvite og lyse som passer sammen 

med de fleste veggfarger, til mørkere 

valører for et annerledes og spen-

nende utrykk. Felles for de alle er 

gode og rene kvaliteter som i møte 

med naturens lys danner en dempet 

og lun stemning. Overflatene kan 

kombineres i samme innredning.
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Kombinasjon av ulike typer overflater. Skuffefronter og sidevegger 

i Sort preget. Flexisider og hyller i Oak Sanremo Sand. Trådkurver 

og garderobestenger i sort. 



Vår møbelinnredning består av 5 hoveddeler. Flexiseksjoner, toppplate,  

sidevegger, hyller og garderobestenger. Flexiseksjonene har to faste  

bredder, 43,1 og 60 cm og fast dybde på 50 cm. Med disse delene kan 

man tilpasse seksjonene slik man vil ved å velge nøyaktig høyde og 

innhold selv.

HVORDAN GÅ FREM: Start med sidevegg. Velg ønsket flexiseksjon,  

deretter hylle og garderobestang. Avslutt med en ny sidevegg (sidevegger 

er kun nødvendig dersom en ikke skal montere innredning/garderobe-

skapet i nisje). Se neste side for nærmere beskrivelse av hoveddeler.

Flexiseksjoner kan monteres både etter hverandre og enkeltvis i  

kombinasjon med hylle og garderobestenger. Hyller og garderobestenger 

bestilles på millimeter. Slik får du designet din helt personlige garderobe-

innredning og utnyttet plassen maksimalt.

form og funksjon

1. SIDEVEGG
I rom der garderoben ikke skal monteres fra vegg til vegg (nisje) kan 
Langlo sidevegger benyttes. Sideveggene blir brukt som avslutning 
der skapet ikke går mot vegg. Velg mellom to tykkelser, 18 mm og  
38 mm. Skreddersøm i høyde. Tre valgfrie dybder. 
Sideveggene har mange overflate utførelser som du kan velge  
mellom. Dermed kan du fint finne en sidevegg som passer til din 
øvrige fargepalett i hjemmet. 

Dybde: 61,5/ 65 /70 cm
Høyde: skreddersøm
Tykkelse: 1,8 cm / 3,8 cm

Overflater
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2. TOPPPLATE
Toppplate blir brukt som avslutning der garderoben ikke kan monteres 
i taket. Velg mellom to tykkelser, 18 mm og 38 mm. Leveres i forskjel-
lige overflater. Tre valgfrie dybder. Toppplate og sidevegger har 
samme overflater.

Dybde: 61,5/ 65 /70 cm
Lengde: skreddersøm
Tykkelse: 1,8 cm / 3,8 mm

Overflater

2

3. HYLLE
Hylle benyttes mellom flexiseksjoner, fra flexiseksjon til vegg,  
eller fra vegg til vegg. Hyllene bestilles på millimeteren i lengde, med  
fast dybde 50 cm. Hylle kan også benevnes som hattehylle, et mye  
brukt begrep i Norge. 

Dybde: 50 cm
Lengde: skreddersøm

Overflater

3

4. GARDEROBESTANG
Mellom flexiseksjoner, fra flexiseksjon til vegg, eller fra vegg til vegg 
benyttes garderobestang. 

Lengde: skreddersøm

Overflater

4

5. FLEXISEKSJON 43,1/ 60 CM
Flexiseksjon består av to flexisider som er ferdig hullet og minimum 
tre flexihyller. Hyllene låser sammen flexisidene til en stabil flexi- 
seksjon. Flexihyllene må monteres en høyt oppe, en på midten og 
en langt nede. Ellers kan man fylle seksjonen med de innrednings-
komponentene man ønsker. Langlo har laget diverse ferdige forslag  
til begge seksjonene. Se side 22 - 25.

Dybde: 50 cm
Innvendig bredde: 43,1/ 60 cm
Høyde: skreddersøm

Overflater

5 5



Flexi-
HYLLE

Hyller som festes i forborrede hull i flexiside. 
Hyllene har låsemekanisme i underkant som 
låser sammen to flexisider til en flexiseksjon. 
Vi anbefaler minimum tre hyller for hver 
seksjon. En hylle høyt oppe, en på midten og 
en langt nede.

Hyller er smarte å montere øverst i  
flexiseksjonen for lett tilkomst til  
oppbevaring i høyden. 

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Flexi-Uttrekkbar
HYLLE M/TRÅDOMRAMMING

Hyller med trådomramming er et alternativ 
til skuffer, der innholdet er mer synlig og lett 
tilgjengelig. Hylle med trådomramming har 
soft-close skinner og fullt uttrekk. Man kan dra 
hyllen helt frem, alt innhold blir synlig og lett 
tilgjengelig.

Hyller med trådomramming anbefales montert 
i midtre og laveste del av flexiseksjonen.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Overflate trådomramming

Flexi-Uttrekkbar
HYLLE

Hylle med soft-close skinner og fullt uttrekk.  
Alternativ til vanlige flexihyller når man har 
behov for å trekke hyllen ut. For innredning 
som også kombineres med for eksempel 
arbeidsplass så er en slik hylle super for å 
plassere en PC på. 

Anbefales montert enten i midtre del av  
flexiseksjonen, eller i nedre del da hyllen 
også kan brukes som uttrekkbar skohylle.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Flexi-Uttrekkbar
SKOHYLLE

Hyller med skobøyle som gjør at sko står  
stødig. Hyllen har soft-close mekanisme og 
fullt uttrekk. Plass til alt fra fire til åtte skopar.

Monter skohyller i nederste del av flexi-
seksjonen - gjerne flere over hverandre.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Overflate bøyle

Flexi-
HJØRNEHYLLE

Med to flexisider og hjørnehyller kan  
man skape en hjørneseksjon med god  
oppbevaringsplass. Fyll hele seksjonen  
opp med hyller, eller sett inn garderobestang 
i tillegg til hyller. Se eksempel under.
 
Format 76x76 cm

Overflater

Skuff  med glassdetalj i front.  
 

Skuff  med håndtak 
 

Skuff  med skuffeinndeler.  
Valgfri front med håndtak eller  
glassdetalj.  
 

Skuff  med smykkeinnlegg.
Valgfri front med håndtak eller  
glassdetalj.  

Flexi-Uttrekkbar
SKUFF 

Innred garderobeinnredningen funksjonelt 
med riktig tilbehør i skuffene. Skuffene er 
gode og romslige, med kraftig bunn og sider. 
Skuffeinndeler og smykkeinnlegg skaper 
organisert orden over innhold. Skuffene har 
soft-close mekanisme og fullt uttrekk. 

Anbefales å montere i midtre og nedre del  
av flexiseksjonen.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

LANGLO® – www.langlo.no

12 13

Flexiside  
med forborrede hull for innredningskomponenter.
Høyde: valgfri
Dybde: 50 cm
Tykkelse: 1,8 cm

Flexiside  
med forborrede hull for innredningskomponenter.

Høyde: valgfri
Dybde: 50 cm

Tykkelse: 1,8 cm

Flexi-
AVSTANDSBESLAG

Brukes som erstatning for hyller i flexiseksjon 
for ønsket stabilitet av seksjonen. Monter ett 
beslag fremme og ett bak i seksjonen der 
hyllen skulle ha stått. Tilpasset forborrede 
hull i flexisider.

Lengde 43,1/ 60 cm

Overflater



Flexi- Uttrekkbar
BUKSEHOLDER

For bukser som ikke skal krølles og bør 
henge fritt. Et alternativ til buksekleshengere  
som rommer mange bukser.  
Det blir oversiktlig når du skal henge på plass 
eller velge en bukse. Bukseholderen trekkes 
helt ut fra flexiseksjonen med skinner.  

Anbefales å montere i midtre del av seksjo-
nen. Mål lengden på buksene opphengt i 
stativet før du monterer. Slik er du sikker på 
at buksene ikke subber i gulvet eller hyllen 
under, og dermed får henge fritt.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Flexi-
RUNNERKURV

Runnerkurver har tilnærmet samme funk-
sjon som trådkurver, men den er laget med 
kraftigere tråd og har eget design. Fronten på 
runnerkurvene har lavere kant, slik innholdet 
blir lettere tilgjengelig, spesielt ved høy 
plassering i flexiseksjonen. Runnerkurver har 
soft-close mekanisme og fullt uttrekk.
 
Anbefales å montere i midtre og nedre del  
av flexiseksjonen.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Flexi-
HYLLEINNDELER

Denne praktiske hylleinndeleren kan  
monteres hvor som helst i flexiseksjonen 
mellom to flexihyller. Den gir deg muligheten 
til å organisere sammenbrettet tøy på en 
bedre måte enn i en vanlig hylle. Kan også 
brukes til skooppbevaring.

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm

Overflater

Flexi-Uttrekkbar
TRÅDKURVER

Trådkurver kan tilfredstille mange oppbeva-
ringsbehov. Klær, sko, håndduker og sengklær, 
bare for å nevne litt av mulighetene.  
Kurvene har rulleskinner med låse-mekanisme 
(unngår kurvras) som festes i flexiseksjonen. 

Anbefales å montere i midtre og nedre del  
av flexiseksjonen. 

Bredde 43,1/ 60 cm
Dybde 50 cm
Høyde 11,7 / 16,2 / 22,4 cm

Overflater

Flexi-Uttrekkbar
SKOSTATIV

Stativet monteres på eksisterende vegg eller 
en flexiside i møbelinnredningen. Dras enkelt 
frem på skinner og gir full oversikt. Leveres 
med tre skobøyler som kan plasseres i 
forskjellige høyder. 

Monter gjerne flere stativer i høyden etter 
hverandre. Få skoene opp fra gulvet!

Høyde 62 cm
Dybde 50 cm

Overflate

Flexi-
JUSTERINGSBESLAG

For høydejustering av flexiseksjoner.  
I underkant av alle Langlo sine flexisider 
er det på forhånd laget hull for montering 
av justeringsbeslag. Beslagene retter opp 
skjevheter i gulv, og brukes i rom hvor det 
kan forekomme fukt, eksempelvis vaskerom. 
Beslaget gjør at man får avstand fra gulv til 
underkant av flexisiden. Maks justerings-
høyde 30 mm.

Beslaget følges ikke automatisk med en 
flexiseksjon og må bestilles separat.

Overflate

Flexi-Uttrekkbar
SLIPS- OG BELTEHOLDER

Monteres på flexiside eller sidevegg/fast-
vegg. Holderen har 10 kroker.

Lengde 43,1 cm

Overflate

Flexi-
ROTERBART SPEIL

Det uttrekk- og roterbare speilet er et godt 
alternativ om du ikke ønsker speil i fronten, 
eller om du ønsker et supplerende vridbart 
speil som kan vise andre vinkler. Speilet er 
lett tilgjengelig i garderoben, samtidig som 
det tar minimalt med plass.

Monter speilet i den høyden som passer  
til høyden for brukeren.

300 x 1150 x 620 mm

Overflate
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Flexiside  
med forborrede hull for innredningskomponenter.
Høyde: valgfri
Dybde: 50 cm
Tykkelse: 1,8 cm

Flexiside  
med forborrede hull for innredningskomponenter.

Høyde: valgfri
Dybde: 50 cm

Tykkelse: 1,8 cm

Flexi-Uttrekkbart
STRYKEBRETT

Stryk klærne der de skal henge. Etter stry-
king folder du brettet sammen og skyver det 
på plass. Strykebrettet leveres til seksjoner 
med 43,1 cm innvendig bredde. Fronten på 
strykebrettet velges mellom de fem overfla-
tene til vår flexiinnredning.

Bredde 43,1 cm

Nedtrekkbar
GARDEROBESTANG

Utnytt høye innredninger maksimalt med en 
nedtrekkbar garderobestang. Stangen står 
utslått mens du henger opp tøy og foldes 
enkelt tilbake når du er ferdig. 

Anbefalt montert helt øverst i flexiseksjonen.
 
Breddeintervall 83 - 150 cm

Overflate
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Noen spør oss hvordan vi kan være så opptatt av det de ser på som 

detaljer. Belysning i en garderobe er ikke bare en detalj, det er en veldig 

viktig del av en garderobeløsning. Når en normalt mørk krok i en garde-

robe kommer frem i lyset vil også innholdet bli mer tilgjengelig. Lys skaper 

tilgjengelighet og stemning!

Langlo har en egen kolleksjon med belysning som er designet for å gi 

optimalt resultat. Her er det tatt hensyn til design, plasseringsvennlighet 

og selvfølgelig at det skal være rikelig med lys i en garderobe.

belysning
DOBBELT 
GARDEROBEOPPHENG

Modul med to garderobestenger som gir deg 
muligheten til å henge tøy i to rader i tillegg til 
plass for langt tøy. 

Plassering av garderobestengene anbefales 
montert i den høyden som passer til lengden 
på tøyet som skal oppbevares.

Ø 25 mm

Overflater

GARDEROBESTANG, LED BELYSNING

Garderobestenger med integrert LED belysning.  
Kan bestilles på millimeter opp til fire meter. Stangen festes  
i flexiside eller vegg med tilhørende veggfeste. 

Ø 25 mm

Overflater

LYSLIST 45° LED

Lyslist 45° kan bestilles på millimeter opp til fire meter,  
monteres i underkant av hyller. 
 
Ø 25 mm

Overflate

Flere lysprodukter kan kobles til samme strømkilde.

Den kraftigste transformatoren er på 75 watt, og den tåler 
maksimalt 5,2 meter med LED-lister. Om du trenger mer 
effekt enn dette, må du ha flere transformatorer som kobles 
separat. Våre transformatorer er på 15, 30 og 75 watt.

SKUFFEBELYSNING

Skuffebelysning bestilles enkeltvis og monteres i bakkant 
av skuff. Belysningen er bevegelsesstyrt slik at lyset tennes/
lukkes ved bevegelse. Batteridrevet.

Overflate
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GARDEROBE- 
/ STØTTESTANG

Garderobestang bestilles på millimeter opp 
til fem meter. Stangen festes i flexiside eller 
vegg med tilhørende veggfeste.  
Med en støttestang kan du stabilisere lange 
garderobestenger. Støttestang anbefales til 
garderobestenger over 150 cm. 

Garderobestang anbefales montert i den 
høyden som passer best for bruker, og 
lengde på tøyet som skal oppbevares. Man 
får aldri nok plass til oppheng av klær. 

Kroker som kan tres inn på garderobestang 
eller hektes på er smart for oppheng av 
eks. støvletter, bager, skjerf  osv. Bestilles 
enkeltvis.

Ø 25 mm

Overflater

Lyslist 45°, LED montert i underkant av flexihylle. På grunn av den unike vinkelen faller lyset naturlig inn i hylle, eller skap og ikke rett ned.

Flexiside  
med forborrede hull for innredningskomponenter.
Høyde: valgfri
Dybde: 50 cm
Tykkelse: 1,8 cm

LYSLIST 45°, LED GARDEROBESTANG, LED SKUFFEBELYSNING, LED
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Farger og materialer oppleves på ulike måter avhengig av miljø. Fra leken og 

romantisk til klassisk med enkle linjer og dempede jordfarger.

endrer karakter

Moderne og maskulint interiør med mørkere valører og stramme former til røffere 

overflate med rustikk struktur som gir et mer sofistikert uttrykk. Et valg til inspirasjon!

ett rom ulike behov
funksjon og farge

Flexiinnredning i hvit utførelse og med hvite garderobestenger - Hylleinndeler som gir deg mulig-

heten til å organisere innholdet bedre. Skuffeseksjon for oppbevaring av småting som sminke og 

undertøy. Skuffene kan man bestille med skuffeinndeler som gir ekstra god oversikt over innholdet. 

Sidevegg i 38 mm tykkelse i hvit NCS S 0500 N.

Flexiinnredning i eik lakkert utførelse - Dobbelt garderobeoppheng gir deg unik mulighet til å henge 

tøy i to rader i tillegg til god plass for oppheng av langt tøy. Sidevegg 38 mm i GRÅ NCS N 5500 S.

Flexiinnredning i vulkangrå utførelse og med sorte garderobestenger med integrert LED belsyning.  

Dobbelt garderobeoppheng og mange hyller som gir store rom for oppbevaring.

Flexiinnredning i Oak Sanremo Sand utførelse. Sammensatt løsning med gode kombinasjoner for 

oppbevaring. Hylleinndeler for lettere organisering, runnerkurver med soft-close fuksjon. Garderobe-

stenger fordelt i to seksjoner. En for dobbelt oppheng, og en seksjon for langt heng av tøy.
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Soverom med god garderobeplass der estetikken i dører og innredning  

supplerer interiørpaletten i rommet.  

Skyvedører i modellen SAFIR  og flexiinnredning i Sort preget utførelse.
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Hylle, garderobestang og støttestang

Innredningsløsning I-100

Flexisekjson, hylle, garderobestang og støttestang

Innredningsløsning I-101

Flexiseksjon, hylle, garderobestang, støttestang 
og en lav flexiseksjon

Innredningsløsning I-103

To høye flexiseksjoner,  hylle, dobbelt garderobe-
oppheng med støttestang

Innredningsløsning I-307

Flexiseksjon, hylle og to garderobestenger

Innredningsløsning I-404

Tre flexiseksjoner, to hyller, og to garderobestenger

Innredningsløsning I-405

Vi hos Langlo AS har lang erfaring med garderobeoppsett og har 
utviklet en rekke innredningsforslag som du kan ta utgangspunkt 
i når du skal lage din egen, unike løsning. Innredningsforslagene 
er bygget opp av ulike flexiseksjoner, garderobestenger og hyller 
- og ligger lett tilgjengelig i vårt tegneprogram Langlo Designer.

Velg deg ett av dem som utgangspunkt og tilpass dem etter 
behov. Bytt ut flexiseksjoner og komponenter, flytt dem dit du vil 

ha dem og oppgi nøyaktig høyde og bredde. Programmet hjelper 
deg og passer på at du ikke lager umulige kombinasjoner.

Programmet foretar blant annet en kollisjonstest for å passe 
på at uttrekkbare komponenter ikke krasjer med eventuelle 
skyvedører.

Innredningsforslag

Høy flexiseksjon, to hyller, garderobestang, 
støttestang og en lav flexiseksjon

Innredningsløsning I-104

To flexiseksjoner, hylle og garderobestang

Innredningsløsning I-201

To flexiseksjoner, hylle og garderobestang

Innredningsløsning I-302

To høye flexiseksjoner, to lave flexiseksjoner, en standard flexiseksjon.  
To hyller, en garderobestang og en nedtrekkbar garderobestang.

Innredningsløsning I-401

WalkIN på tre vegger, venstre, bakre og høyre vegg. To flexiseksjoner, to 
hjørneløsninger, hyller og tre garderobestenger

Innredningsløsning WalkIN m/3 moduler

FAKTABOKS innredningsløsninger: 

 Innvendig bredde Utvendig bredde Dybde  Høyde Lengde

Innredningsløsninger  - - 50cm skreddersøm skreddersøm 

Innredningsløsninger WalkIN - - 50cm skreddersøm skreddersøm

Flexiseksjon 43,1 cm 43,1 cm 46,7 cm 50 cm skreddersøm

Flexiseksjon 60 cm 60 cm 63,6 cm 50 cm  skreddersøm

Hyller (topphylle, hatthylle)   50 cm  skreddersøm 

Garderobestang     skreddersøm

Designer
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og støttestang

Innredningsløsning I-101 med trådkurvseksjon

To trådkurvseksjoner, hylle, garderobestang og 
støttestang

Innredningsløsning I-302 med trådkurvseksjon
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Kurvstativ med 5 stk trådkurver

A3 - Trådkurvseksjon

2 flexisider, 2 flexihyller, 1 flexiskuff,  
1 uttrekkbar bukseholder

A1 - Flexiseksjon, lav

2 flexisider, 3 flexihyller, 2 uttrekkbare  
hyller m/trådomramming

A2 - Flexiseksjon, lav

2 flexisider, 2 flexihyller, 3 flexiskuffer  

A4 - Flexiseksjon, lav

2 flexisider, 6 flexihyller

A10 - Flexiseksjon

2 flexisider, 5 flexihyller, 2 skuffer  
med håndtak, 1 trådkurv m/skinner

A14 - Flexiseksjon

2 flexisider, 5 flexihyller, 1 uttrekkbart 
strykebrett, 2 flexiskuffer,  
1 trådkurv m/skinner

A15 - Flexiseksjon

2 flexisider, 3 flexihyller,  
5 trådkurver m/skinner

A17 - Flexiseksjon

2 flexisider, 3 flexihyller, 3 trådkurver  
m/skinner, 1 uttrekkbar bukseholder

A16 - Flexiseksjon

2 flexisider, 3 flexihyller,  
3 flexiskuffer,2 uttrekkbare hyller  
m/trådomramming

A19 - Flexiseksjon

2 flexisider, 4 flexihyller, 4 uttrekkbare  
hyller m/trådomramming

A22 - Flexiseksjon

2 flexisider, 4 flexihyller, 1 flexiskuff, 
2 uttrekkbare skohyller

A25 - Flexiseksjon

2 flexisider, 5 flexihyller,  
2 hylleinndelere, 1 trådkurv m/skinner

A26 - Flexiseksjon

Kurvstativ med 10 stk trådkurver

A12 - Trådkurvseksjon

2 flexisider, 5 hjørnehyller,  
1 hjørnepanel

Hjørneseksjon

2 flexisider, 3 hjørnehyller,  
1 garderobestang, 1 hjørnepanel

Hjørneseksjon

Flexiseksjoner

FAKTABOKS flexiseksjoner: 

 Innvendig bredde Utvendig bredde Dybde  Høyde Lengde

Flexiseksjon 43,1 cm 43,1 cm 46,7 cm 50 cm  skreddersøm -

Flexiseksjon 60 cm 60 cm 63,6 cm 50 cm  skreddersøm -

Hjørneseksjon 76 cm 77,8 cm 77,8 cm skreddersøm - 

Trådkurvseksjon 5 kurver 40,6 43,1 cm 50 cm 93 cm - 

Trådkurvseksjon 10 kurver 40,6 43,1 cm 50 cm 186 cm -

Designer
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Våre flexiseksjoner har to faste bredder: 43,1 cm og 60 cm. Vi 
har en mengde ulike innredningskomponenter som passer beg-
ge. Flexiseksjonene kan brukes som de er eller du kan tilpasse 
de etter behov. Bytt ut komponenter, flytt de opp eller ned. Sett 
inn flere, eller fjern. Seksjonene som vises her er bare et utvalg, 
i tegneprogrammet vil du finne flere ferdige alternativer.

Vår møbelinnredning gir et solid og eksklusivt preg, mens tråd-
kurvseksjoner er et rimeligere men godt alternativ.

Skreddersøm sikres ved å plassere garderobestenger og/eller 
rene hylleseksjoner mellom flexiseksjonene.

Mange drømmer om å ha sin egen WalkIN garderobe. Ved hjelp 
av våre hjørneseksjoner har du mulighet til å dekke både to, tre 
og fire vegger med kombinasjoner av flexiseksjoner, garderobe-
stenger og hyller som tilpasses på millimeteren til akkurat ditt 
rom.

I tegneprogrammet Langlo Designer har du mulighet til å tegne WalkIN garderober som dekker 
opp til tre vegger. Prøv, opplev alle mulighetene!
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Skandinavisk design. Kolleksjonen GEMMA byr på funksjonelle oppbeva-

ringsmuligheter, lekkert design og er et ”highend” produkt både i kvalitet 

og utførelse. Kolleksjonen er inspirert av funksjonalismen, men med 

mykere linjeføring og byr på spennende muligheter. Denne innredningen 

er både miljøvennlig og moderne. Den består av solide materialer, men er 

samtidig svært lett. Med en tykkelse på 38 mm veier GEMMA like lite som 

innredninger med halve tykkelsen. I tillegg består platene av 60 prosent 

mindre trevirke sammenlignet med sponplater.

gemma  

juvelen innen møbelinnredning

H 206 cm - B 60 cm - D 50 cm 

2 gemmasider m/justeringsføtter,  
5 gemmahyller, 3 gemmaskuffer,  
1 sokkel, 1 sarg

Gemmaseksjon 60 cm 

H 206 cm - B 88 cm - D 50 cm 

2 gemmasider m/justeringsføtter,  
5 gemmahyller, 3 gemmaskuffer,  
1 sokkel, 1 sarg

Gemmaseksjon 88 cm - standard

H 206 cm - B 120 cm - D 50 cm

2 gemmasider m/justeringsføtter,  
5 gemmahyller, 3 gemmaskuffer,  
1 sokkel, 1 sarg

Gemmaseksjon 120 cm - standard

H 206 cm - B skreddersøm - D 50 cm

2 gemmasider m/justeringsføtter,  
5 gemmahyller, garderobestang,  
1 sokkel, 1 sarg

Gemmaseksjon skreddersøm

GEMMA består av tre standardmoduler med innvendige mål på 60, 88 og 

120 cm, og en skreddersømmodul som produseres etter dine mål.

De aller fleste innredninger bygges som en kombinasjon av standard- og 

skreddersømmoduler for å utnytte veggplassen maksimalt.

I de ferdige modulene kan man velge antall skuffer, hyller og garderobe-

stenger ut ifra eget behov.
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