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MICHELSENS GARDEROBER - SKALÉRBARE MODULER
Hver modul kan tilpasses fra 600 til 1200 mm bredde og opp til 2880 mm høyde. Dybde: 610 mm.
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EKSEMPEL
Dette er et eksempel på en tilpasset Michelsens garderobe med skråtak og ekstra høyde under taket.

Conrad Mohrs veg 25, 5072 Bergen, Norway
kontor@michelsens.no © Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke
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Garderobemodulene er alle skalébare slik at du får 
en garderobe som passer perfekt i rommet. Listene 
tilpasses  slik at får du den eksklusive vegg til vegg 
`skreddersøm´ estetikken. 
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Bredde fra 600 - 1200 mm
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MICHELSENS GARDEROBER - MODULEKSEMPLER
Modulene inneholder all nødvendig innredning til drømmegarderoben. Nedenfor ser du noen moduleksempler.  
Ta kontakt med oss for å sette sammen kombinasjonen som passer best for deg.  

MODUL G ØY MODUL G BENK

MODUL G 1 MODUL G 2 MODUL G 3 MODUL G 4 MODUL G 5 MODUL G 6

MODUL G 7 MODUL G 8

Praktiske
uttrekkbare
skoskuffer

Heltre garderobestang
med LED-belysning

Skalérbar benk  
med skuff eller skoskuff

Skalérbar øy  
med skuffer eller hyller

Garderober  
med fronter  
har bakplate  
med innebygget  
ventilasjon

Ullfilt innlegg 
i skuffebunn
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Våre garderober produseres i eik, douglas, valnøtt og ask eller males i hvilken som helst NCS farge.
Fargekolleksjonen i eik består av åtte ulike farger, fra nordisk lys til mørke fargetoner. Fargene fremhever 
strukturen i treet og gir overflaten et vakkert utseende som bare blir bedre over tid. 

Eik-001 Eik-002 Eik-003 Eik-004

Eik-005 Eik-006 Eik-007 Eik-008

Douglas-001 Douglas-002

MICHELSENS GARDEROBER - TRE
Fronter og skrog i eik, douglas, valnøtt og ask.

Merk at fargeinntrykket på referansebildene av Michelsens treprodukter er påvirket av en rekke faktorer. Selv individuelle skriver- eller  
skjerminnstillinger kan ha innvirkning på fargenes oppfatning. Michelsens treprodukter er helt naturlige produkter, og trefargen, antall kvister  
og struktur er unike i hvert tre på grunn av ulike vekstforhold. Vi prøver å vise deg de mest representative bildeneav våre overflater,  
men produktene kan imidlertid aldri samsvare nøyaktig etter sin art.

Valnøtt Ask
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Michelsens garderobefronter og skrog kan males i din utvalgte NCS farge. Du kan velge malt MDF  
som er glatt i overflaten uten struktur eller malt eik der du vil se den flotte strukturen i treet skinne  
gjennom. Under ser du et utvalg NCS farger som vi har brukt i våre prosjekter. Velg gjerne en av disse  
til din garderobe eller hvilken som helst farge fra NCS fargekartet. 

NCS S 0500-N NCS S 1200-Y20R

NCS S 2204-Y21R NCS S 4005-Y20R NCS S 1300-R80B

NCS S 1800-Y20R

NCS S 2010-B85G NCS S 3110-G55Y NCS S 8500-N

MICHELSENS GARDEROBER - MALTE OVERFLATER
Fronter og skrog i malt eik eller malt MDF. 

NCS S 2002-Y50R

NCS S 0900-G35Y

NCS S 4500-N

Merk at fargeinntrykket på referansebildene er påvirket av en rekke faktorer. Selv individuelle skriver- eller skjerminnstillinger  
kan ha innvirkning på fargenes oppfatning. For å være sikker på at fargen er korrekt må kodene sjekkes opp mot et NSC fargekart.


