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GARDEROBE / WALK-IN / INDBYGNINGSREOL

Skab plads & orden med 
et elegant design

Fashion 022

Contoura massiv eg 
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En skydedørsløsning 
udnytter opbevarings-
pladsen optimalt  
- selv ved skråvægge 

Fra simpel garderobe 
til eksklusiv walk-in-
closet – tilpasset præcis 
jeres behov, design og 
økonomi 

Skab orden & 
overblik med det 
omfattende program 
af gennemtænkte 
opbevaringsløsninger 

… få orden i 
din garderobe 
– og meget 
mere plads

“

MARKEDETS BEDSTE
L Ø S N I N G E R
TIL INDRETNING

Ideal inventar - mørk struktur
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Fashion 080

Contoura Almue

SKYDEDØRE / AFSKÆRMNING / RUMDELER

Meget mere end et 
garderobeskab…

4



Ægte, gennemfarvet læder 
Folie i eksklusiv finish 
Massiv eg i ramme & fyldning

Hav dit hjemmekontor 
afskærmet bag en elegant 
skydedør…  
- eller din vaskemaskine  
og tørretumbler.

Vores opbevarings-
løsning kan tilpasses jeres 
behov gennem livet – fra 
barn til teenager til jeres 
hjemmekontor. Uden 
ombygning

Vores skydedøre med ens 
sider er velegnede som 
rumdeler eller walk-in-closet

Ideal, sort m/læder

… skab stil  
og atmosfære 
i dit rum

“

MARKEDETS MEST 
EKSKLUSIVE 
S K YDE DØR E
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Mogensen har det bredeste udvalg indenfor 
skydedøre, der passer ind i enhver type bolig, 
studielejlighed, virksomhed eller kontor. 

Skydedøre er en særdeles god løsning, da de er mindre 
pladskrævende end oplukkelige døre samt giver bedre 
adgangsforhold til indhold i f.eks. skabet.

Vi anbefaler at I hører og mærker forskelle i vægt og 
køreegenskaber ved de forskellige dørtyper hos vore 
forhandler, før I beslutter jer for jeres løsning. I skal 
have glæde af skydedørsløsningen i rigtige mange 
år, og der er tydelig forskel i funktion, pris og kvalitet 
mellem de forskellige typer, men hos Mogensen kan vi 
stå inde for dem alle. 

Mogensen skydedøre – markedets bredeste program

Denne type skydedør er opbygget af en ramme  
af enten alu-profiler i forskellig bredde og  
udførelse, MDF-fiberramme eller i massiv træ med  
1-5 fyldninger.

Rammedøre udmærker sig ved, at fyldningen kan 
varieres i farver samt kombinere forskellige typer af 
materialer, og dermed gøre skydedøre til en aktiv del 
af rummets design - se afsnit om farve & design.

RAMMEDØR

Smalt skinnesystem 
med skjulte hjul 

Ramme i robust alu 
og i alu-farve

1 fyldning - vælg 
mellem utallige 
farver og materialer

FASHION-LINE® 
– skydelåge til møbler og køkkenskabe

Skydedørsskab, der let 
kan samles og flyttes igen

Skydedøre i Slim-line 
udførelse med 1-3 
fyldninger

Fast definerede bredder 
og indretning

Mulighed for individuel 
tilpasning med udtræk

Samme kvalitet som 
øvrige Mogensen 
løsninger

TREND®  
– fritstående skydedørsskab

Slank skydedør med 
integrerede hjul og robust 
udførelse

Vælg mellem alu-grebsprofil 
i 3 farver: alu, hvid og sort

Mulighed for Soft-close og 
ægte sprosser samt skrådøre

Op til 5 fyldninger - 
kombiner et utal af farver  
og materialer

SLIM-LINE®

Letløbende skydedør i 
kosteffektiv udførelse

Alu-grebsprofil i 3 farver - 
alu, hvid og sort

1 fyldning - vælg mellem 
utallige farver og 
materialer

Mulighed for Soft-close 
og påklæbede sprosser

COMPACT®
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Pladedøre har front på begge sider, hvilket gør 
dem særdeles velegnede til løsninger, hvor 
døren skal ses fra begge sider som walk-in-closet, 
rumdeler, m.v.

Pladedøre er solid og kraftige i sin udtræk, og 
giver dermed en mere eksklusiv følelse. De 
kuglelejeophængte hjul sikrer en let og lydløs 
løbe funktion.

Solid MDF-plade med deko-
rativ ornament/udskæring

Mulighed for Soft-close og 
indfræst greb samt skrådøre

Malet leveres i alle NCS/
RAL-farver og glans

Folie leveres i farver og 
overflader iht. lever-
andøroversigt

Ens udseende på begge 
sider samt mulighed for 
tophængt gør den idéel til 
walk-in-closet, rumdeler, o.l.

Elegant, glat 
skydedør i melamin 
sandwichkonstruktion

Særdeles robust udførelse 
med alu-kant og Soft-close 

Mulighed for indfræst 
greb med langskilt i alu 
eller hvid

Ens udseende på begge 
sider samt mulighed for 
tophængt gør den idéel til 
walk-in-closet, rumdeler, o.l.

PLADEDØR

CONTOURA® ALMUE  
- folie eller malet

PLANO®

Rammedør med eksklusivt 
udseende samt Soft-close

Mulighed for indfræst greb  
og ægte sprosser samt skrådøre

Op til 5 fyldninger - kombiner 
med utallige farver og 
materialer, d.v.s. ramme i eg 
med farvevalg i fyldninger

Ens udseende på begge sider 
samt mulighed for tophængt 
gør den idéel til walk-in-closet, 
rumdeler, o.l.

CONTOURA® MASSIV EG
rammedør i massiv Eg - ubehandlet

Bred, massiv ramme med  
”dør-look” samt Soft-close

Mulighed for indfræst greb 
med langskilt i alu eller hvid og 
ægte sprosser samt skrådøre

Op til 5 fyldninger - kombiner 
med et utal af farver og 
materialer, dvs. ramme i hvid 
med farvevalg i fyldninger

Ens udseende på begge sider 
samt mulighed for tophængt 
gør den idéel til walk-in-closet, 
rumdeler, o.l.

CONTOURA® RAMMEDØR 
rammedør i MDF med hvid folie

Robust skydedør i kraftig 
udførelse med integrerede hjul

Vælg mellem alu-grebsprofil  
i 3 farver: alu, hvid og sort

Mulighed for Soft-close  
og ægte sprosser samt 
skrådøre

Op til 5 fyldninger – kombiner 
et utal af farver og materialer

IDEAL® & SAFIR®
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Uendelige muligheder for valg 
af farver og materialer
Ved design af jeres skydedøre er der uendelige muligheder for at skabe jeres 
helt eget udtryk i både farve og materialer. 

Læder er fremstillet af 100% ægte bøffellæder i naturligt udseende. Det er et 
bæredygtigt og gennemimprægneret naturprodukt, der er smudsafvisende, 
slidstærkt og med stor farvedybde. Læder er tillige støjreducerende i rummet. 

Massiv eg er ægte egetræ i bedste kvalitet, der er varme- og trykbehandlet. 
Behandlingen gør træet formstabilt samt lukker fiberstruktur, således at der 
opnås et naturligt udseende. Massiv eg kan leveres i rå eller finpudset udgave. 

Folie kan leveres i et meget bredt program, som matcher stort set alle 
køkkenfronter. I vores farvevifte findes folie i mat, satin, struktur og højglans. 
Alle vores folier er i absolut bedste kvalitet samt naturligvis farve- og lysægte.      

n	Ved valg af farve og materiale kan det være en god idé at se på rummets øvrige 
farver og materialer, således at skydedørsløsningen bliver en integreret og 
harmonisk del af rummet

n	Vær opmærksom på at valg af farve og materiale giver et anderledes udtryk til rummet

n	Rammedøre kan kombineres med forskellige farver og materialer som spejl, læder, 
træfinér og massiv egetræs-fyldninger

n	Pladedøre kan leveres malede i alle RAL/NCS-farver samt med folie i forskellige 
farver og i højglans - se farvevifte hos forhandler 

Individuel tilpasset  
skabskorpus & -inventar
I kan få farveafstemt front, anslag, gavl samt top- og bundplade, således at 
jeres Mogensen skabsløsning fremstår i samme farve som skydedøre.

Andre unikke fordele hos Mogensen er vores sokkel og bundplade kan 
leveres med stilleskruer til udligning af skæve gulve samt individuel tilpasset 
højde på korpus.

Se farveskema i separat brochure eller på www.mogensen.dk

… kan matche 
perfekt til din 
personlige stil 
i boligen

“
Fashion Ideal - kombinations døre

8
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1-Sidet løsning Walk-In løsning

Mogensen løsninger giver 
30-50% mere skabsplads

Med en skræddersyet skabsløsning kan I udnytte 
rummet fuldt ud. Det kan f.eks. være at udnytte hele 
højden til loftet, hele rummets bredde eller evt. også 
skråvægge til skabsplads. 

Skydedøre kræver ikke plads foran skabet i modsætning 
til hængslet døre, hvilket gør (smalle) rum større. 

Vores erfaring fortæller os, at en skydedørsløsning ofte 
også er en økonomisk fordelagtig løsning, da den giver 
så meget mere opbevaringsplads i.f.t. et standardskab.

Her kan I udnytte hele rummets bredde og højde, og 
dermed skabe en helhed i rummet.

Vi anbefaler, at I vælger 2 eller 4 døre i løsningen, da I så 
opnår størst mulig adgang til jeres ting. Med 2 døre er 
åbningen 50%, mens den kun er 33% ved 3 døre.

Ved 4 døre kan to personer tillige lettere begge 
anvende skabsløsningen, da de ikke ”skyder” en dør  
ind foran den anden.

En Walk-in løsning er meget populær, da I på elegant 
vis får skjult en masse opbevaringsplads bag et par 
skydedøre, ligesom I vil kunne ”gå ind” i skabet for bedre 
overblik.

Ethvert rum over en vis størrelse kan indrettes med walk-
in-closet, og løsningen kræver ikke opbygning af mure 
eller flere rum.

Slim-line
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Skunk- og SkråløsningerHjørneløsning

Individuel indretning giver optimal 
udnyttelse
Vores skræddersyede skydedørsløsninger kan I indrette 
opbevaringspladsen præcis så den passer til jeres 
behov. I har måske behov for mange skuffer til tøj 
eller flere bøjlestænger – måske endda i flere ”etager”. 
Mulighederne for optimal indretning er uendelige med en 
løsning fra Mogensen, hvor I ved et standardskab ofte vil 
opdage, at indretningen er fastlagt på forhånd og dermed 
ikke optimal passer til jeres opbevaringsbehov. 

Udnyt skråvægge, hjørner og smalle rum
Mange boliger har rum med skråvægge, hjørner 
eller smalle rum, hvor det er umuligt at placere et 
standardskab. Alle skabsløsninger tilpasses det enkelte 
rum, således at skabet optager mindst mulig rummet. 
Ved skråvægge kan I få ”halvskabe” eller skydedøre 
med skråskæring, således at denne svært-anvendelige 
rumplads udnyttes til opbevaring.  I mange tilfælde har 
vi set, at disse løsninger har givet helt op til 3 gange så 
meget opbevaringsplads. 

Selv hjørner kan udnyttes optimalt med en Mogensen 
skydedørsløsning. Dog kræver denne løsning min. 
1500mm bagvæg.

En hjørneløsning giver mulighed for masser af skabsplads 
selv i et mindre rum, hvor bredden eller længden i 
rummet ikke giver den nødvendige plads til en 1-sidet 
skydedørsløsning.

Skråvægge kan udnyttes på flere måder. Her kan 
skydedørsløsningen placeres vinkelret på skråvæggen, 
således at skydedør og inventar tilpasses vinklen på 
skråvæg. Eller skydedørsløsning kan placeres op mod 
skråvæggen, således at den nederste del af skråvæggen 
udnyttes til skabsplads.

I begge tilfælde får I skabsplads, som ikke kan udnyttes 
med standardskabe, ligesom I opnår et harmonisk 
udtryk i rummet.
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Gennemtænkt indretning til orden & overblik…    
Mogensen Inventarløsninger kan opbygges så det præcist 
passer til jeres opbevaringsbehov, pladsmål og funktion.

Hvis I har behov for individuel tilpasset dybde, ekstra højde 
eller tilpasning til skråvæg, så klarer vi også dette. 

Udtræk og tilbehør

Mogensen har designet markedets bredeste udvalg i 
tilbehør til at skabe orden og overblik i jeres skabsløsning.

Gennemtænkt tilbehør som udtræk, trådkurve, 
specialholdere til bukser, slips og sko samt andre 
opbevaringsløsninger kan let indsættes efter behov og kan 
udvides eller ændres gennem hele skabets levetid.

Blandt de mange enestående fordele hos Mogensen er, 
at alt udtræk hos Mogensen er forsynet med fuldudtræk 
og dæmper som standard. Det vil I sætte stor pris på hver 
eneste dag ved brug af garderoben. 

Andre fordele er mulighed for skuffer i massiv træ, 
melamin eller metal, bukse- og skoudtræk afstemt efter 
garderobetype samt mulighed for personlig indretning 
med displayhylder, displayfronter, indlæg, ruminddeling, 
smudsbakke, m.v.

Kort fortalt, I kan indrette den opbevaringsløsning, der 
passer til præcis jeres behov og ønske eller garderobedrøm.

Flere typer skohylder og –
holdere med push-to-open, 
som giver overblik og nem 
adgang til fodtøj.

Flere typer bukseudtræk til 
5-10 par bukser. Med fuldt 
udtræk og Soft-close.

Skoudtræk

Bukseudtræk

Flere størrelser/
dybder i bakker 
skuffer, der alle er 
med fuldt udtræk og 
Soft-close.

Opbevaringsskuffer

Se forslag til inventarløsninger: www.mogensen.dk
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Gennemtænkt indretning til orden & overblik…    

Front i glas gør det 
nemt at finde det rigtige 
indhold i bakker.

Gode opbevaring-
sløsninger med fuldt 
udtræk, således at 
hele indholdet nemt 
kan tilgås.

Praktisk udtrækshylde 
med omkredsgitter, 
der giver overblik til 
indhold. Fuldt udtræk 
med Soft-close.

Praktisk bøjlestand, der 
giver let adgang.  
Fra. 56-115 cm bredde.

Nedtræksbøjlestang

Op til 30 slips eller 7 
bælter, der trækkes ud  
for fuldt overblik.

Slipse- & bælteudtræk

Omkredsgitter

Displayhylde & -front

Trådkurv og vasketøjskurv

Rumdeler i massiv træ 
natur eller hvid, der 
skaber orden og overblik 
ved slips, strømper, 
lingeri, andre tekstiler 
og nips.

Rumdeler

creating cosmos Se alt tilbehør: www.mogensen.dk
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Mogensen er specialist i individuelle, fleksible og gennemtænkte 
opbevarings- og skydedørsløsninger til 
n	garderobe, walk-in-closet og arkiv og indbygningsreol
n	hjemmekontor, bryggers, rumdeling samt afskærmning af 

hvidevarer og varmeinstallation, m.v.
n	fritstående skabs- og garderobeløsninger
n	løsninger til kontorer og institutioner

Vi har markedets bredeste og dybeste program, og da I skal have 
glæde af Mogensen skydedørsløsning i mindst 15-20 år, anbefaler vi, 
at I anvender vores omfattende erfaring via vores forhandlernet til 
rådgivning af valg, indretning og design.

Dansk design og produceret i Danmark 

Hos Mogensen har vi siden 2003 udelukkende fokuseret på at fremstille 
skydedørsløsninger i absolut bedste håndværksmæssige udførelse i en 
kvalitet og finish, som er uovertruffen, tidsløs og til glæde i årtier.

Vi designer og udvikler hele tiden nye, intelligente opbevaringsløsninger 
til fordel for vores kunder indenfor private, virksomheder og institutioner. 
Samtidig arbejder vi løbende på at finde de bedste komponenter, mate-
rialer og æstetiske udtryk, som passer til tidens trend og som holder. 

Den rigtige løsning til hver kunde – hver gang

Det kan være svært at gennemskue kvalitet og levetid på de utallige 
muligheder for skydedørsløsninger, som markedet tilbyder. Derfor 
hjælper vores erfarne forhandlere og montører jer sikkert fra idé til 
monteret løsning fra Mogensen.

Vore forhandler giver jer rådgivning omkring materialer, indretning og 
tilbehør samt kan vise jer materiale- og skydedørsprøver i deres udstilling. 

Hvorfor Mogensen er godt 
håndværk forenet med 
moderne produktion

… en kvalitet 
og finish, som 
er uovertruffen, 
tidløs og skaber 
glæde i årtier

“
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Forhandler tilbyder normalt også at foretage opmåling hos 
jer samt udarbejde indretningsforslag og designløsninger. 
Vores forhandlere har et 2D/3D designværktøj til rådighed, 
således at I kan få en tegning af jeres individuelle skydedørs- 
og opbevaringsløsning.

Integreret flow fra ordre til levering

Tegninger/ordren overføres direkte til vores unikke 
produktionsstyring, så vi sikrer levering af den aftalte løsning 
til den aftalte tid.

Ved at specialisere os i skydedørsløsninger har vi opbygget 
en integreret ordre-, produktions- og logistikstyring, som 
sikrer et særdeles effektivt forløb fra ordre til levering. 

Mogensens skydedørsløsninger er præget af en solid 
håndværksmæssig finish, men vores succes ligger i høj grad i 
en skalerbar produktion med moderne CNC-maskiner.  Herved 
kan vi let og kosteffektivt producere både et styk unika-
skydedør og en større serieproduktion, og altid inklusiv vores 
omhyggelige, håndværksmæssige finish og kontrol.

Egne fragtbiler lige til din dør

Levering foregår med vores egne fragtbiler til brofaste øer i 
hele Danmark, således at leverancen bliver håndteret korrekt 
og til aftalt tid. Ved ordrer til udlandet anvendes Mogensen 
specialpaller/-fragt. 

Vores forhandlere kan tilbyde professionel montage af 
Mogensen skydedørsløsninger, men vores system gør, at I selv 
kan foretage montage eller få jeres lokale håndværker til det.

Samlet har dette gjort Mogensen til den førende specialist 
indenfor intelligente opbevarings- og skydedørsløsninger på 
det danske og skandinaviske marked. 

… vi designer og  
udvikler hele tiden  
nye, intelligente  
opbevarings- 
løsninger til fordel 
for vores kunder

“
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Find nærmeste forhandler på 

www.mogensen.dk
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Dansk design og produceret i Danmark – 
i en kvalitet og finish, som er uovertruffen, 
tidsløs og skaber glæde i årtier

Egne erfarne forhandlere med montører, 
der hjælper jer sikkert fra indretning til 
levering og montage af løsning

Kort leveringstid med eget 
distributionssystem for sikker transport 

Mogensen er specialist 
i individuelle, fleksible 
og gennemtænkte 
opbevarings- og 
skydedørsløsninger til

n	garderobe, walk-in-closet, arkiv og 
indbygnings reoler

n	forgang, baggang, børneværelse, 
hjemmekontor, bryggers, garage og 
kælder

n	rumdeling, afskærmning af hvidevarer, 
varmeinstallation, m.v.

n	hjemmekontor, bryggers, rumdeling 
samt afskærmning af hvidevarer, 
varmeinstallation, m.v.

n	fritstående skabs- og 
garderobeløsninger

n	løsninger til erhverv og institutioner

Mogensen A/S
Nørremarken 13-15
Skovlund, DK-6823 Ansager
CVR-nr: DK-33595387
tlf.: 70 20 39 33
fax: 87 11 92 33
info@mogensen.dk
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