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Å bo i loft-stil trenger ikke å være ensbe-
tydende med å ha en enorm leilighet. 

Det blir nok  med elementer i industriell 
stil som er typiske for loft, og som enkelt 

kan integreres i egen  leilighet. 
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Å bo i loft-stil



Våre metalldører med glass og glassvegger med 
metallramme kan tilpasses og endres individuelt. 

Hver ordre klargjøres  etter bestemte dimensjoner. 

98

 Glassdører med metallramme Vegg med skyvedører.

Individuelt tilpasset løsning for skråtak.

Hjørneløsning med 1 dør.

2 hengslede dører.  

Hjørneløsning med 2 dører. 

UNIK DESIGN



Side: 12-13

Side 10-11

Side: 14-15

Side: 16-17

Side: 18-19

Gi deg selv litt privatliv uten å 
lukke visuelt rommet. 

Våre glassdører med metallramme 
sikrer et elegant  utseendet av 

rommet. 
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GLASSDØRER  MED METALLRAMME



Skuffer: extendo

Døren kan beveges 
uanstrengt i begge 

retninger.

Både døren og skinnesys-
temet er laget av svart 
stål, noe som sikrer et 
industrielt  utseende.

Bronse speil

Skyvedører er 
en smart løsning 
for å skille stua 
fra gangen eller 
soverommet på en 
elegant  måte. 
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SLIDER



Denne varianten velges ofte i 
stuer for å adskille kjøkken eller 

spisestue.

1514

DIVIDER
Skilleveggen kan lukke eksisterende 
vegger eller integreres i rommet som en 
frittstående  vegg.



1 Farge: Polar hvit

Spesielt nyttige i kontorer og leiligheter med lite lys. 
Glassdører skiller rommet uten å miste  lys. De passer perfekt 
sammen med andre naturlige materialer, slike som for 
eksempel tre eller murstein.

1716

OPENER



Våre rammer kan endres og 
tilpasses forskjellige versjoner, 

avhengig av kundens krav.

 En  individuell løsning for 
uvanlige nisjer (som i en vin-

kel) er mulig.

1918

ALLROUNDER



Denne løsningen muliggjør å 
åpne  rommet helt om det blir 

nødvendig. 

En slik løsning kan skille 2 store rom fra 
hverandre.

Etter folding tar døren liten 
plass og samtidig  

opprettholder et elegant 
utseende. 

2120

 FOLDING



Løsningene vi tilbyr, gir ubegrensede muligheter.  
Et individuelt designet mønster av sprosser gir døren 
en unik karakter, og på den måten  passer produktet 

vårt perfekt til forskjellige interiørstiler. 

Hvis du ikke har funnet produktet du leter etter, 
kan du kontakte oss, så skal vi lage et  prosjekt 

skreddersydd for dine behov! 

2322

Model Asker Model Sandvika

Model Frogner Model Bjerke

INNDELING AV SPROSSER



Takket være lyset som går gjennom 
døren, kan du få et solrikt og romslig 
resultat. 

Hvis du  trenger mer privatliv, kan 
du velge frostet glass i stedet for 
gjennomsiktige ruter. I tillegg til  
uvanlige prosjekter som kan fås fra en 
rekke profilinnstillinger, kan belegg på 
metallstenger være i en valgfritt farge 
fra RAL-fargesystemet. 

2524

Glass 



Frostet glass skal fungere perfekt som en 
helt ugjennomsiktig skillevegg, samtidig 

som det  opprettholdes muligheten for å 
belyse rommet. 

Rillet glass gir en følelse av 
privatliv og samtidig en stor 

mengde lys på rommet. 
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Sprosser Z
Sprosser A

Profil 20 mm

Profil 30 mm

Profil 25 mm

PROFIL SPROSSER
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Techno

Loft 2A

Z1

Torre

Loft 2Z

ZA2

StoFede 

Loft 3Z

ZA3

 HÅNDTAK

ZAZ



Det faktum at skyvedørsgarderobe er 

ekstremt nyttige kan vi alle være enige 

om. Dessuten frigjør de mye plass i hu-

set. Det er likevel verdt å vurdere nøye 

hvor i huset man kan finne den opti-

male plassen til skapet. For eksempel 

kan skapet være nyttig i vestibylen, i en 

hall, på et kjøkken eller på et bad.

3332

SKYVEDØRSGARDEROBE



Polar hvit | Innredning standard 
+ extra kurver

Profil: Tynne  rammer
Antrasit

Speil: klart

Lacobel hvit med sprosser
Profil: Tynne  rammer
Antrasit

3534



1 Klart speil

Lacobel

22
Profil: tynne rammer
Farge: Solv

Hvis du har tilstrekkelig med plass, 
er den tradisjonelle side by side 

(side-til-side) garderoben vanligvis 
en mer permanent løsning.

En garderobe under skråtak 
har ofte en høyere pris enn den 

tradisjonelle garderoben på grunn 
av lengre monteringstid.
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SKRÅTAK/UNDER 
Du kan velge mellom en dør på skinner eller en vanlig dør



Bronse speil

INNREDNING
Standard.
Hva er inkludert?
3 x skuffer eller kurver
hyller og henger

Skuffer: extendo

Uttrekkbare skuffer er 
også en utmerket måte å 

organisere lagringsplassen 
under trapper.

3938

SKRÅTAK/UNDER 



1 Farge: Polar hvit

Seng med innebygd oppbevaring lar deg praktisk utnytte plassen til det fulleste.

TIP-ON system, uten  håndtak 

Farge: Polar hvit

4140



Farge: Grafit

4342
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WALK INN



Eksempel soverom 2,5 meter - 3 dører Eksempel soverom 2,5 meter - 3 dører 

Eksempel soverom 1,5 meter - 2 dører Eksempel soverom 1 meter - 2 dører 

Sprosser - del 3 Sprosser - del 4

4746

INNREDNING

For å planlegge det nye skapet på en funksjonell og ergonomisk 

måte er det lurt å ha en oversikt over hva man ønsker å oppbev-

are, målene på gjenstandene og antall. På den måten forsikrer 

man seg om at skapet er utformet på en funksjonell måte og at 

plassen er godt utnyttet. En liten vertikal spalte kan for eksempel 

gjøre plass til en stige eller et strykebrett.

Hvordan planlegge skreddersydd 
garderobe?

STANDARD
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DØRFYLLINGER/LAMINATER 

D 2460 VL Klone D3267 MX D2609 Oak Palermo

D 1861 MX D3807 OW OAK Zurych D3806 OAK Bordeaux

XD 2843 MX D 4419 OV Kastanje D 3268 MX Murano

D4434 OV D 3168 MX Furu D 375 SE Klone

D 3275 MX Eik D3818-OW Kastanje D3820-OW Kastanje

D 0186 VL D 4865 OW Oak Wersal D2226 BS

D 2380 OW Limba D 4423 OV Pontiac D 4421 OV Pontiac

U3293 SM Polar hvit U8681 SM Hvit Alaska U570 Porselen

U4438 VL U162 VL Grafit D 3268 MX Murano

U119 PE Beige U112 PE D3271 VL Isblå

U120 VL Blå U159 VL Turkis U3824 VL Havblått

U141 VL Rosa U3053 VL Cappucino U4435 VL

U3112 PE U4437 VL U2656 PE
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SPEIL

Klart speil Bronse speil Mørk speil

Hvit Lys brun Grå

Rose Rod Svart

LACOBEL GLASS

PROFILER

Standard Tynne rammer

Uten rammer

Gull Sølv

Hvit Antrasit

PROFILER FARGE
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Pantograf

W3311

W 3321A-400

W 3322-400

W 2405-3008

W 2406 300B
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W 3311 uttrekkbar henger

W 3312 uttrekkbar henger

W 3313 400  buksehylle

W 3320 480

W 3319400 sko hylle

W 3317 sko hylle

W 3318 sko hylle

W 3323 480
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Techno | Farge: sølv og gull

Vea | Farge: sølv og gull

Toronto

Torre | Farge: sølv og svart

Golden gate | Farge: sølv og gull

Napoli

Fede | Farge: gull og svart

Arto

TIP=ON
Uten håndtak
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MØBLER ETTER EGET DESIGN

KGRBYGG.NO



Hvis du har tilstrekkelig med plass, er 
den tradisjonelle side by side (side-til-
side) garderoben vanligvis en mer per-

manent løsning.

instagram.com/floft_oslo
pinterest.com/floft_oslo
facebook.com/floftoslo

Tlf: 925 67 727
post@floft.no
Org. Nr. 914 924 782
Enebakkveien 461, 1295 Oslo. 

www.floft.no
www.kgrbygg.no


