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Compact

en skydedørsløsning der åbner
for dine drømme og samtidig
skaber orden og harmoni

mogensen.dk
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Compact

Lys valnød melamin
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Compact

®

Med Compact® fra Mogensen™ får du

Et enkelt og elegant look opnås nemt med de ensfarvede døre, der med mere end

en skræddersyet skydedørsløsning, med

hundrede farver og strukturer kan tilpasses ethvert miljø uanset personlig smag. De

skydedøre på op til 1,26 m i bredden og

udvendige skabsdele byder farvemæssigt på 9 valgmuligheder som standard, der kan

2,7 m i højden – så hvis ønsket er skyde-

matches med frontfarverne for et komplet, ensartet udseende. De flotte døre afsluttes

døre fra væg til væg og/eller gulv til loft, er

med en stilren aluminiumsprofil med integreret greb, der gør betjening af dørene til en

dette intet problem. De store døre glider

leg. Når dørene glider op, tager det 19 mm Basic® inventar over. Her findes et utal af

sikkert og let på hjul af høj kvalitet med

indretningsmuligheder, der kan opfylde ethvert behov, og med fuldt udtræk sikres over-

kuglelejer.

blikket over din garderobe.

Optimal udnyttelse og godt overblik.

Orden og funktionalitet i skøn forening.

Hvis behovet ændres er det intet problem med de flytbare hyldebærere.
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Basic

Til en Compact skydedørsløsning fra
Mogensen, hører Basic korpus og inventar i 19 mm melamin. Den individuelle
tilpasning er i fokus, da farven på korpus
kan matche frontfarverne. Det samme
gør sig gældende for inventaret, der udover en række standardfarver, kan leveres i mere end 100 farver.
Det samme gør sig gældende for Basic tilbehør der byder på alt fra støvleophæng,
vasketøjskurv og bukseudtræk, til bælteudtræk, nedtræksbøjlestang og udtræksspejl – det hele med fuldt udtræk.

Alugrå glas, spejl og hvid korpus

Inventar i hvid
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Basic

®

Inventar i hvid med sorte låger

Valnød melamin, spejl og hvid korpus

Inventar i sort hacienda
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Tilbehør

Støvleophæng

Skoophæng

Skostativ

Skoudtræk

Nedtræksbøjlestang

Udtræksbøjlestang

Slipseudtræk

Bælteudtræk

Bukseudtræk

Strygebræt

Lav skuffe

Høj skuffe

M-box

Vasketøjskurv

Rumdeler til lav skuffe

Udtrækshylde med

Trådkurv - let

Udtræksspejl

omkredsgitter

Slangeholder

Nedfældet LED lys med

Kvadratisk LED lys med

Lysbånd til indfræsning

sensor

sensor

med sensor

Bøjlespot

Frontfarver, standard lagerprogram
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Foliebelagt
melamin.
Træstruktur
eller ensfarvet.

15 (lys valnød)

04 (sort)

09 (platin hvid)

10 (antrazit grå)

11 (sort struktur)

16 (akacie)

17 (hvid struktur)

18 (hvid ask)

20 (valnød)

71 (spejl)

73 (satin matelac sort)

74 (satin matelac, hvid)

78 (alu grå)

Glas.
Frosted,
farvet
eller spejl.
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DEVISION 159036

Den ultimative skydedørsløsning skræddersyet til dine behov. En
skydedør der lever op til ethvert krav om komfort, kvalitet og fleksibilitet. En skydedør, der ikke blot er en praktisk løsning, men som
også er et elegant og dekorativt element i indretningen.

Den væsentligste bestanddel i alle produkter fra Mogensen er restprodukter fra den træbearbejdende industri, som ellers ville blive
afbrændt til skade for miljøet. Alle udvendige flader består af rengøringsvenlige, blyfri folier med naturlig træstruktur, og der anvendes
ikke formaldehydholdige lime. En løsning fra Mogensen tager således størst mulig hensyn til miljøet ved produktion, anvendelse og
bortskaffelse.

MOGENSEN as

Nørremarken 13-15, Skovlund
DK - 6823 Ansager

Tel: +45 70 20 39 33
Fax: +45 87 11 92 33

info@mogensen.dk
www.mogensen.dk

