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LANGLO® – www.langlo.no

Langlo AS – Garderobeprodusenten mellom høye fjell og dype fjorder, i hjertet 

av Sunnmøre – Stranda. I over 30 år har vi foredlet og videreutviklet skyve-

dørskonseptet. Vårt mål er at kunden ikke skal behøve å ty til  

tilpasninger som medfører saging/kutting eller andre justeringer når man 

monterer en skyvedørsgarderobe fra Langlo. Alt skal være ferdig tilpasset 

fra fabrikken, etter kundens mål og behov. En original skyvedørgarderobe fra 

Langlo har kvaliteter som gjør at den varer – lenge! Vi ønsker å gi deg den 

gode følelsen av å ha alt på plass, pent og ryddig.
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Ekstra plass til oppbevaring med skyvedører og innredning helt i taket   

– ved å kunne utnytte hele rommets høyde og bredde så unngår man  

”dødsoner” som bare samler og oppbevarer støv. Med et vanlig slagdørskap  

i fast høyde får man ikke utnyttet potensialet i rommet.  

Mer gulvplass – trenger ikke beregne plass for åpning av slagdører. Du kan 

innrede rommet på en smartere måte, som f.eks. bak rommets dør (vist på 

bildet til høyre). På bildet til høyre viser vi også hvordan toppskinnen til dørene 

festes rett i taket uten topplate. Smart! Alle dørene er gulvgående. dvs at  

topphjulene er bare styrehjul, og all tyngde og justeringer ligger i bunnhjulene.

Helhetlig visuelt uttrykk – større romfølelse. Med skyvedører kan man 

forsterke rommets utforming og tilføre visuell ro i rommet. La garderobe-

oppbevaringen bli en del interiørbildet. Nyt den gode følelsen av å ha alt på 

plass, pent og ryddig.

Større lysåpning – Ved å montere tresporsskinner får man større åpning 

til skapet og dermed bedre oversikt over innhold. Tenk nøye gjennom antall 

dører/ skinner og ditt brukermønster på åpning og lukking.

 

Ved tresporsløsning får man større lysåpning ved at alle dørene kan føres til en side .

hvorfor 

skyvedørsgarderobe?
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Omramming hvit NCS S 0500 N   
Fylling hvit NCS S 0500 N  

Topp- bunnskinner naturell aluminium

TOPAZ

hvorfor 

skyvedørsgarderobe?
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høy, lav, smal eller bred?
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høy, lav, smal eller bred? Måltilpassede skyvedører som passer ditt rom, ditt hjem – på millimeteren. 

Alle våre skyvedører produseres etter kundens oppgitte mål, fra gulv til tak, og 

fra vegg til vegg. Skyvedørsgarderoben tilpasses rommets utforming i høyde 

og bredde, og selve dørene blir tilpasset slik at alle dørene er like brede, og 

med lik overlapping mellom dem. Målene som kunden oppgir, er Langlo sine 

produksjonsmål og de målene vi tilpasser våre produkter etter – høy, lav, smal 

eller bred? – valget er ditt
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Våre skyvedørsfronter består av en eller flere skyvedører, topp og bunnskinne. 

Dørene bygges opp med ulike omramminger, såkallet profiler og topp- og 

bunnhjul. Alle dørene er gulvgående. dvs at topphjulene er bare styrehjul, og 

all tyngde og justeringer ligg i bunnhjulene.

HVORDAN GÅ FREM: Start med sidevegg. Om skyvedørsgarderoben skal gå 

fra vegg til vegg så treng man ikke sidevegg. Sideveggene blir brukt som  

avslutning der skapet ikke går mot vegg. Samme gjelder topplate, avslutning 

der skapet ikke går til tak. Toppskinnen monteres i tak eller topplate.  

Bunnskinne festes i gulvet med dobbelsidig tape, eller skrus fast. 

Deretter kommer man til frontene, som produseres etter ønske på antall og 

modell. Dørene har og mange valgmuligheter innen overflate og inndelinger 

ved sprossealternativer.

oppbygging
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oppbygging

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. Leveres i 10 forskjellige overflater. Skreddersøm i høyde. Tre 
valgfri standard dybder og skreddersøm. Sideveggene har flere over-
flate 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: valgfri
Tykkelse: 18 mm / 38 mm

Overflate utførelser
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2. TOPPLATE
Topplate blir brukt som avslutning der garderoben ikke kan gå til tak.
Velg mellom to tykkelser, 18 mm og 38 mm. Leveres i forskjellige 
overflater. Skreddersøm i høyde. Tre valgfri standard dybder og 
skreddersøm. Topplate og sidevegger har samme alternativer i 
overflate valg.

Dybde: 61,5/ 65 /70 cm
Bredde: valgfri
Tykkelse: 18 mm / 38 mm

Overflate utførelser

2

3. TOPPSKINNE
Millimetertilpasset toppskinne. Stilrent og enkelt uttrykk, tilpasset alle  
interiør med sin diskrete fremtoning. Festes direkte i tak/himling eller topplate. 
Bestilles i valgfri lengde. Forskjellig dybder som avhenger av en-, to-, eller 
tre-sporsløsning.

Dybde: 3,9 / 7,6 / 12,3 cm
Lengde: valgfri

Overflate utførelser
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4. BUNNSKINNE
Millimetertilpasset bunnskinne med opphøyde spor. Hjulene ruller  
elegant og lydløst i motsetning til skinner med nedfelt spor som 
samler skitt og støv. Festes med dobbelsidig tape.

Dybde: 2,7 / 5,3 / 9,1 cm
Lengde: valgfri

Overflate metall
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5. FRONT
Front med en eller flere dører. Dørene består av fyllinger, profiler, som 
er dørens ramme, hjulbeslag og eventuelt sprosser for forskjellige 
inndelinger.

Bredde: valgfri, skreddersøm
Høyde: valgfri, skreddersøm
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Overflate utførelser:  se side 32



TITAN skyvedører

TOPAZ skyvedører OPAL skyvedører

SAFIR skyvedører

ASUR skyvedører RETRO skyvedører
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Langlo Topaz har en tradisjonell, men samtidig moderne og trendy look. De proporsjonale linjene med  

kraftigere omramming i massiv heltre og med sprosser gir den ikke bare et stilig utseende – de gjør også at  

modellen passer utmerket til begrepet skandinavisk interiørdesign. 

Hjulbeslagene bidrar også til et kvalitetsløft. Systemet har doble sett med hjul mot bunnskinnen, en funksjon  

som tilfører en ekstra dimensjon til komfortopplevelsen. Skyvedørene glir lett og lydløst. En kvalitetsfordel du 

utvilsomt vil sette pris på. 

Langlo Opal med sin myke fremtoning har et tidløst og moderne design med rene linjer. Denne modellen er 

skyvedører med omramming i massiv heltre, men i en slankere utgave enn modellen Topaz. Lidenskap for tre 

overføres fra generasjon til generasjon, med andre ord et design som varer! Modellen inviterer til en rolig og 

dempet stemning, da omramming og fylling kan leveres med samme overflate.

Langlo Titan har en tradisjonell, men samtidig moderne og trendy industriell look. De brede stramme linjene 

gir den ikke bare et stilig utseende - gripeprofilen i omrammingen gir et godt håndtak. Aluminiumsprofilen med 

sin karakteristiske form utgjør den store forskjellen for den markerte industrielle stilen du ønsker å gå for.

Fleksibel skyvedørsmodell når det gjelder form, farge og slitestyrke. Langlo Safir har vært folkefavoritten  

i flere ti-år. Store valgmuligheter i det visuelle uttrykket, og funksjonelle fordeler gjør modellen meget  

tilpasningsdyktig og godt egnet i de fleste interiør - alt fra vaskerom til det moderne, urbane oppholdsrom.

I modellen Langlo Asur har vi lett etter balansen mellom et tradisjonelt og et moderne design. Derfor passer 

modellen inn i de fleste miljøer. Modellen har omramming, topp- og bunnskinner i stål utførelser. Like fullt så 

har modellen ikke gått på bekostning av kvaliteten man skal ha og forvente av et Langlo produkt. Nordisk 

enkelhet på sitt beste, og på den måten hever vi nivået uten å heve prisen.

Langlos Retro stil bygger på vår historie fra Langlo Panel enkel, rett og praktisk. Vi kombinerer historisk  

autentisitet og uttrykk med moderne kvalitet, funksjon og et utvalg fyllinger med personlighet.  

Slette skyvedører Langlo Retro med gripeprofil i aluminium. Topp- og bunnskinner i aluminium, kan leveres 

som en-, to- eller tresporsløsning. Mange spennende og fargesterke fyllinger.
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I 100 år har Langlo jobbet med tre og 

plateproduksjon. De siste 35 år har vi jobbet 

med skyvedørgarderober, og vår spesialitet 

er uten tvil våre populære tredører, Topaz 

og Opal. Skyvedørseventyret startet med 

modellen Opal og etterhvert kom Topaz.

Skyvedøren Langlo Topaz passer også 

utmerket som romdeler, da dørene har lik 

utførelse på frem- og bakside. Unntaket er 

kun ved speil og farget glass, da de har ulik 

bakside av sikkerhetsmessige årsaker.

tredører
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Omramming heltre massiv, eik lakkert 
Fylling eik lakkert, liggende finèr 

Sprosser gjennomgående, eik lakkert
Topp- bunnskinner naturell aluminium
Toppplate 38 mm, grå NCS S 5500 N 

TOPAZ
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Omramming hvit NCS S 0500 N 
Fylling grått glass/ hvit NCS S 0500 N 
Sprosser gjennomgående, naturell aluminium
Sidevegg 18 mm, hvit

TOPAZ
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Omramming hvit NCS S 0500 N 
Fylling hvit NCS S 0500 N 

Sprosser gjennomgående hvit NCS S 0500 N
Toppskinne hvit aluminium Bunnskinne sort aluminium

Lyskarm m/LED spotter, hvit NCS S 0500 N 
Sidevegg 38 mm, hvit NCS S 0500 N

TOPAZ

15



Omramming hvit NCS S 0500 N 
Fylling klart speil / hvit NCS S 0500 N 
Topp- bunnskinner naturell aluminium

TOPAZ
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Omramming heltre massiv, hvit NCS S 0500 N 
Fylling hvitt glass 

Sprosser gjennomgående, hvit NCS S 0500 N 
Topp- bunnskinner hvit aluminium

OPAL
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Omramming sort aluminium 
Fylling oak sanremo sand 
Sprosser gjennomgående, sort aluminium 
Topp- bunnskinner sort aluminium

SAFIR
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Omramming naturell aluminium 
Fylling klart speil / hvit 

Topp- bunnskinner naturell aluminium

SAFIR
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Omramming sort aluminium 
Fylling klart speil / siv 
Sprosser gjennomgående, sort aluminium 
Topp- bunnskinner sort aluminium

SAFIR
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Omramming sort aluminium 
Fylling sort preget 

Topp- bunnskinner sort aluminium

SAFIR
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Omramming hvit stål 
Fylling stone ash
Topp- bunnskinne sølv stål
Topplate 19 mm, stone ash

ASUR
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Omramming naturell aluminium 
Fylling bronsespeil / elm lava  

Sprosser gjennomgående naturell aluminium
Topp- og bunnskinne naturell aluminum 

TITAN
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Omramming naturell aluminium 
Fylling sølv glass / antrasitt 
Sprosser gjennomgående naturell aluminium
Topp- bunnskinne naturell aluminium

TITAN
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Omramming hvit stål 
Fylling hvit 

Topp- bunnskinne hvit stål

ASUR
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Omramming hvit aluminium 
Fylling lavender
Topp- bunnskinne hvit aluminium
Topplate 18 mm, hvit
Sidevegg 18 mm, hvit

RETRO
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Omramming naturell aluminium 
Fylling taupe

Topp- og bunnskinne naturell aluminium 
Sidevegg 18 mm, hvit

RETRO
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Intervall  20°-45°

LYSMÅL
Minste høyde fra fra gulv til tak. Største bredde fra vegg til vegg

Høyde: xx cm
Bredde: xx cm

LYSMÅL SKRÅSKJÆRTE
Bredde x høyde x knehøyde. Vinkel på tak, intervall innenfor 20° 
– 45°, må oppgis. NB! Merk hvilken side (høyre og venstre) den 
skråskjærte døren skal plasseres

Høyde: xx cm
Bredde: xx cm
Knehøyde: xx cm
Side: Venstre/høyre

LYSMÅL HJØRNELØSNING
Høyde x bredde x dybde. Mål på bakveggen til evt. sidevegg og 
dybde på sidevegg. Uten sidevveger må vi ha oppgitt ønsket utvedig 
dybde (forkant av toppskinne).

Høyde: xx cm
Bredde: xx cm
Dybde: xx cm
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For å få et best mulig resultat er det viktig å gjøre en grundig jobb med 

måltagningen. Ta mål flere steder, så er du sikker på at skjevheter i gulv og 

tak oppdages og ikke skaper problemer når garderoben skal monteres. Noter 

største bredde og minste høyde. Oppgi alltid lysmål. Lysmål er de innvendige 

målene der garderoben skal stå. Hjørner, skrå vegger og skrått tak er ingen 

hindring. Langlo sine løsninger kan benyttes hvor som helst i boligen.

ta mål
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klart speil

FYLLINGER

sotet speil

Langlo leverer fyllinger i mange forskjellige overflateutførelser.  

Felles for alle er at vi legger vekt på kvalitet og utseende. Vårt utvalg av  

overflater skal forenes med trendene og forbrukers ønsker og behov.

Fyllingene leveres i 10 mm, 18 mm tykkelse finèr/melamin, 4 mm speil-/glassoverfalte.

bronse speil

sølv glass grått glass frostet glass hvitt glass sort glass

eik bjørk siv grå siv eik siv hvit siv hvit dobbelt pregsiv sort

sortmalt eik oak sanremo sand elm lava cottage pine taupe milano valnøttstone ash

country eik drivved touchwood manhatten grå grå NCS S 5500 N brunantrasitt

vulkangrå lavender

retro grønn retro gul retro rød

retro blåhvit

sort preget

klart herdet glass

hvit NSC S 0500 N
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Farger og materialer er viktig for Langlo. Å blande ulike varianter i forskjellige 

overflatestrukturer, former og fasonger skaper spennende uttrykk både for  

skyvedører og møbelinnredningen bak. Naturens linjer skaper liv og tekstur i 

moderne hjem. Harde materialer mot myke gir et flott, spennende personlig 

preg. Farger fra det hvite og lyse som passer sammen med de fleste vegg-

farger, til mørkere valører for et annerledes og spennende uttrykk. Felles for 

de alle er gode og rene kvaliteter som i møte med naturens lys danner gode 

fargekombinasjoner i hjemmet.

farger og  

materialer
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SIDEVEGG / TOPPLATE 18 MM / 38 MM

eik lakkert bjørk lakkert

hvit vulkangrå grunningsfolie hvit manhatten grå

sort preget oak sanremo sand stone ash taupe

I rom der skyvedørsgarderoben ikke kan monteres fra vegg til vegg (nisje) kan 

Langlo sidevegger benyttes. Sideveggene blir brukt som avslutning der skapet ikke 

går mot vegg. Velg mellom to tykkelse, 18 mm eller 38 mm. Tre valgfrie standard 

dybder og skreddersøm. 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 – eller velg sidevegg i grunningsfolie og behandle den selv 

med maling eller tapet.

Topplate blir brukt som avslutning der garderoben ikke kan monteres direkte i 

taket. Velg mellom to tykkelser, 18 mm og 38 mm. Leveres i forskjellige overflater. 

Tre valgfrie dybder. Topplate og sidevegger har samme overflater.

Standard dybde: 615/650/700 og i tillegg skreddersøm

Høyde: valgfri inntil 297/278 mm

Tykkelse: 18 mm / 38 mm

hvit NCS S 0500 N  

38 mm

grå NCS S 5500 N

38 mm
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18 mm 
Overflate Oak Sanremo Sand

SIDEVEGG / TOPPLATE 
38 mm 
Overflate hvit NCS S 0500 N 

SIDEVEGG / TOPPLATE 

18 mm 
Overflate sort preget

SIDEVEGG / TOPPLATE 
18 mm 
Overflate vulkangrå

SIDEVEGG / TOPPLATE 
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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 garderobe kommer frem i lyset vil også innholdet bli mer 

tilgjengelig. Lys skaper tilgjengelighet og stemning!

Flere lysprodukter kan kobles til den samme strømkilden så lenge den maksimale 

effekten ikke overstiges. Den samlede effekten på lys-produktene avgjør hvilken strøm-

kilde du trenger. 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 transfor-

matorer som kobles separat. Alternativene er transformatorer på 15, 30 og 75 watt.

Alle komponenter er tilgjengelig for bestilling via vårt tegneprogram Langlo Designer.

BELYSNING

matt krom hvit stål sort stålOverflate spot

naturell aluminiumToppskinne, LED - tosporsløsning

eik bjørk hvit NCS 0500 NLyskarm, spotbelysning  
- enspors, tospors og trespors

hvit aluminium
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Overflate hvit 
 Spot overflate hvit

LYSKARM

Overflate  eik 
Spot overflate matt krom

LYSKARM

Overflate  naturell alu

TOPPSKINNE, LED

Overflate  naturell alu 

TOPPSKINNE, LED
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Langlo tilbyr en rekke forskjellige omramminger med ulik utførelse og materialvalg. 

Topaz leveres i heltremassiv, og er en kraftigere variant enn omrammingen til Opal som 

også leveres i heltre. Titan, Safir og Retro er ulike varianter i aluminiums utførelse, 

OMRAMMINGER

hvit NCS N 0500 S bjørk lakkert eik lakkertOpal

naturell aluminiumTitan

Asur hvit stål sølv stål

hvit NCS N 0500 S bjørk lakkert eik lakkertTopaz grå NCS N 5500 S 

Retro hvit aluminium naturell aluminium

hvit aluminium naturell aluminium sort aluminiumSafir
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TOPP- OG BUNNSKINNER

Langlo leverer kvalitet, og har stort fokus på praktiske detaljer. Bunnskinnen for modellen 

Topaz, Opal, Titan, Safir og Retro leveres med opphøyde spor, der hjulene ruller elegant og 

lydløst i motsetning til skinner med dybdespor, som samler skitt og støv. 

hvit aluminium naturell aluminium sort aluminiumEnspors toppskinne Enspors bunnskinne - dybde 28 mm
D = 39 mm  H = 40 mm

hvit aluminium naturell aluminium sort aluminiumTospors toppskinne Tospors bunnskinne - dybde 52 mm
D = 76 mm  H = 40 mm

hvit stål sølv stålAsur, tospors toppskinne Asur, tospors bunnskinne - dybde 55 mm
D = 77 mm  H = 44 mm

Trespors toppskinne Trespors bunnskinne - dybde 92 mm
D = 112 mm  H = 40,5 mm

hvit aluminium naturell aluminium

hvit aluminium naturell aluminiumTospors toppskinne med /LED  
D = 91,5 mm  H = 48mm
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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 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.

Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil, endring av produktdetaljer eller tekniske spesifikasjoner. 

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

 · 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.

172062-10 w
w

w.hatlehols.no


