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Find dit nye 
”hjørne” i BAUHAUS                   

Med vores nye hjørneløsninger kan du nu indrette dit skræddersydede                     til at passe 
ind i hjørnet og på den måde få endnu mere opbevaringsplads.

Kig ned i din lokale Bauhaus, og lad os sammen skabe dit nye ”hjørne”.
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Et skydedørsskab skal holde i mange år, 
så vi hjælper dig med at vælge den rigtige 
løsning. 

Et skydedørsskab består af skydedøre og 
indretningen bag skydedørerne. Skydedø-
rene og indretningen kan tilpasses, så de 
matcher dine ønsker og behov. 

Fyldning/fyldningsfarve 
Materiale/farven på skydedøren.

Sprosser  
Sprosser bruges til at opdele skydedøren i 
mindre dele og dermed skabe dit person-
lige udtryk. 

Profil  
Rammen med gribelisten omkring  
skydedøren. MyBau kan fåes med  
3 forskellige profiltyper - system 6000 -  
7000 og 8000.

Softluk  
Sikrer en lydløs lukning af skydedøren.

Indretning  
Skuffer, bøjlestænger mm. Funktionelle og 
gennemtænkte indretningsløsninger gør 
det nemt at skabe orden i skabet.

Inventar  
Hylder og indvendige gavle som danner 
skabets indvendige skelet. 

Korpus  
Skabets udvendige ramme, og det du ser, 
når skabet er lukket.

Skydedørs

ABC
Indretning

Sprosse

Korpus
Inventar

Profil
Fyldning

Gode grunde til at vælge

Miljø- og kvalitets- 
certificerede materialer 

Dansk kvalitet og håndværk

Design dit eget skab  
– sammensæt selv  
skydedøre og skabe fra  
de forskellige systemer

Stort udvalg af farver  
og kombinationer

Levering inden for 2-3 uger

Stabile og solide skabe i 
19 mm og 22 mm kvalitet 

30 års funktionsgaranti

                   er vores eget mærke af skydedørsskabe, og det betyder, at  
vi kan tilbyde dig dansk produceret høj kvalitet til markedets bedste priser.

                   kan skræddersyes til alle rum, og uanset hvor meget opbevarings-
plads du har, så har vi skabsløsninger, der matcher dine behov og drømme.
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S K Y D E D Ø R S S K A B E

CLASSIC+
System 7000 Sort glas

Tilpasset dit behov
                   kan skræddersyes til alle rum og opbevaringsbehov,  
så du får et skydedørsskab, der matcher dine behov og drømme.

Så uanset om du skal indrette soveværelset, børneværelset eller det kreative 
rum, så har vi løsningerne. 

PREMIUM / Stengrå
System 8000

Cape elm/Bronzespejl

CLASSIC+
System 6000 hvid/sølvspejl

Design dit 
drømmeskab

mybau.bauhaus.dk
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Et                 skydedørsskab består af skydedøre  
og selve skabet bag skydedørene. For at vælge 
skydedørene skal du tage stilling til, hvilket  
system af skydedøre du ønsker og ligeledes 
hvilken model af skabe, som passer bedst til dit 
behov. Skydedørssystemerne har ingen sammen-
hæng med skabsmodellerne, så du kan frit vælge, 
hvordan du sammensætter dit skydedørsskab. 

Sammensæt  
dit nye 
skydedørsskab

System 8000
Skydedøre i topkvalitet med en eksklusiv gribeliste i tre farver. System 8000 skydedøre kan fåes i en bredde 
på op til 150 cm. og leveres med softluk for lydløs lukning. System 8000 er velegnet til indretning af walk-in 
løsninger og kan anvendes som rumdeler.

System 8000 tilbydes med 12 forskellige fyldninger.

                   skydedøre er opdelt i 3 forskellige systemer,  
som afspejler et bredt sortiment, der passer til alle behov.

Skydedørssystemer

System 6000
Vores billigste skydedørsmodel. Skydedøren leveres med en 10 mm bred gribeliste og er særdeles velegnet 
til brug på børneværelset og kontoret. 

System 6000 tilbydes med 7 forskellige fyldninger.

System 7000
Skydedøre med en kraftigere gribeliste. Med denne løsning har du mulighed for at tilkøbe softluk og 
positionsstop. System 7000 er velegnet til indretning af forældresoveværelset og hobbyrummet.

System 7000 tilbydes med 11 forskellige fyldninger.
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Materialeoversigt

Profil: 10 mm aluminium i farven silver.

Løse sprosser: Kan tilkøbes og er med til at skabe et mere personligt udtryk. 
Farven følger profilfarven.

Profil: 17 mm aluminium i farven silver. 

Løse sprosser: Kan tilkøbes og er med til at skabe et mere personligt udtryk. 
Farven følger profilfarven.

Fyldningsfarver

Fyldningsfarver

System 6000

System 7000

Profil: 20 mm aluminium i farverne silver, sort eller hvid.

Løse sprosser: Kan tilkøbes og er med til at skabe et mere personligt udtryk. 
Farven følger profilfarven.

HVID STRUKTUR SORT STRUKTURHVID STRUKTUR HVID EG MOCCA

STENGRÅ

SORT GLAS HVID GLASHVID HØJGLANS SØLVSPEJL

HVID STRUKTUR HVID EG MOCCA HVID STRUKTUR

HVID STRUKTUR HVID EG MOCCA HVID STRUKTUR

SORT GLAS

STENGRÅ

RUSTIK SAND HVID GLASHVID HØJGLANS SØLVSPEJL

Fyldningsfarver

System 8000

S K Y D E D Ø R S S K A B E

BRONZESPEJL

BRONZESPEJL

SØLVSPEJL

SORT STRUKTUR

SORT STRUKTUR

STENGRÅ
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Skabsmodeller

Til Classic+ modellen kan du vælge mellem forskellige indretningsprodukter med hver sin praktiske funktion til opbevaring. 

Bukseudtræk
Undgå krøllede bukser med et smart bukseud-
træk med plads til 10 par bukser.

Skoudtræk
Undgå sko, der fylder i entréen. Et skoudtræk i 
skabet sørger for system og ordren.

                skydedørsskabe tilbydes i 2 forskellige modeller. 

Decorskuffe
Standard lukket skuffe. Leveres usamlet. 

Udtrækskurv høj
Gem dit vasketøj af vejen bag skydedørene, 
eller brug det til opbevaring af andre ting, der 
kræver lidt mere plads.

Omkredsgitter
Enkelt design. En skuffe, der kan bruges til det 
meste. Leveres usamlet.

Udtrækskurv lav
Prisbillig og praktisk trådkurv, som kan træk-
kes ud for nem adgang til indholdet.

Slipse-/bælteudtræk
Praktisk løsning til opbevaring af mange slips, 
tørklæder og/eller bælter.

Værdiboks
Gem sikkert dine værdier og vigtige ejendele 
af vejen.

Du skal vælge Classic+, hvis du ønsker et skræddersyet skab, som tilpasses dine mål. Classic+ er 19 mm skræddersyet inventar og 
korpus. Inventar tilbydes i hvid, mens korpus tilbydes i 6 farver.

Classic+

Korpusfarver:

HVID STRUKTUR HVID EG MOCCA HVID STRUKTUR SORT STRUKTURSTENGRÅ

TIP!
Et overskueligt skydedørsskab kan ikke bare gøre livet meget lettere for dig. Med de rette elementer kan du også gøre den til en del af din

 indretning. Find dine nye favoritter til opbevaring, og få inspiration til, hvordan du kan skabe en stilfuld og praktisk indretning.

Classic+ indretningsmuligheder
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Der tilbydes en række forskellige indretnings- og tilbehørsprodukter med hver sin praktiske funktion til opbevaring.

Du skal vælge Premium, hvis du ønsker den bedste kvalitet, flere farver at vælge imellem og flere muligheder for at  
opbevare dine ting. Premium er robust 22 mm skræddersyet inventar og korpus, som tilbydes i 5 farver:

Premium

Bukseudtræk
Undgå krøllede bukser med et smart bukse- 
udtræk med plads til 10 par bukser.

Decorskuffe med softluk
Flot lukket skuffe. Fronten fås i samme farver 
som inventar og korpus, så det passer til din 
indretning og stil.

Decorskuffe
Standard lukket skuffe. 
Leveres usamlet. 

Greb til decorskuffe
Et greb gør det nemt at åbne skuffen og 
gør det muligt at placere flere skuffer tæt på 
hinanden.

Skoudtræk
Undgå sko, der fylder i entréen. Et skoudtræk i 
skabet sørger for system og orden.

Udtrækskurv høj
Gem dit vasketøj af vejen bag skydedørene, 
eller brug den til opbevaring af andre ting, der 
kræver lidt mere plads.

Gitterdeler
Hvis du har brug for ekstra opdeling i gitter-
skuffen, så brug en gitterdeler til 2 eller 4 rum.

Gitterskuffe med softluk
Stilfuldt design, som giver et flot udtryk og 
lethed. Udtrækspladen fås i samme farver som 
inventar og korpus.

Omkredsgitter
Enkelt design. En skuffe, der kan bruges til det 
meste. Leveres usamlet.

Slipse-/bælteudtræk
Praktisk løsning til opbevaring af mange slips, 
tørklæder  og/eller bælter.

Værdiboks
Gem sikkert dine værdier og vigtige ejendele 
af vejen.

Slimlight
LED-lampe til elegant belysning af garderoben. 
Placeres lodret for belysning til begge sider.

HVID STRUKTUR HVID EG MOCCA SORT STRUKTURSTENGRÅ

Korpus- og inventarfarver:

Premium indretningsmuligheder
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Udvendig gavl

Tagplade

Bundplade

Udvendig gavl
En udvendig gavl er skabets 
udvendige side og er en  
nødvendighed ved et frit- 
stående skab og kan vælges, 
hvis skabet står mod væggen.  
Vi anbefaler udvendige gavle, 
da det skaber en flot visuel  
ramme om skabet.

Anslag
Et anslag er en liste, som  
monteres på væggen, som  
skydedøren støder mod,  
når den lukkes. Et anslag  
bruges som vægafslutning  
eller tilpasning ved skæv- 
heder og ujævnheder.

Loftliste
En loftliste er en liste, som 
monteres i loftet til afhjælpning 
af små ujævnheder og skæv-
heder i loft. En loftliste bruges 
også til udvendig belysning 
på skabet, hvori der kan laves 
udfræsning til spot eller til 
betonloft, der gør monteringen 
af loftskinne og evt. softluk 
væsentlig nemmere.

Tagplade
En tagplade er skabets  
udvendige top. En tagplade 
anvendes typisk, hvor skabet 
ikke går helt til loft, eller til  
at skjule gammelt loft inde 
i skabet. Bruges også hvis 
skævheden i loftet er mere 
end 6 mm. Vi anbefaler tag-
plade, da det skaber en flot 
visuel ramme om skabet.

Bundliste
En bundliste er en liste, som  
monteres i gulvet til afhjælp-
ning af små ujævnheder 
og skævheder i gulv (f.eks. 
klinker/fliser). Bundlisten giver 
mulighed for at få gulvskinnen 
100% i vater og er samtidig 
rengøringsvenlig.

Bundplade
En bundplade er skabets 
udvendige bund og kan bl.a. 
bruges til at skjule et grimt 
underlag. En bundplade gør 
monteringen af indretningen 
lettere ved skævheder. Vi 
anbefaler bundplade, da det 
skaber en flot visuel ramme 
om skabet.

Korpus
– vælg rammen
om skabet
Uanset hvilken model du vælger, så kan det 
være en god ide at vælge korpus. Korpus har 
en række praktiske funktioner, og det er her, du 
kan skabe et design, der passer til din stil og 
dine ønsker.
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CLASSIC+ PREMIUM

Personligt skab med tilkøbsmuligheder ✔ ✔

Skræddersyet inventar ✔ ✔

Korpus- og inventartykkelse (mm) 19 22

Korpusfarver ✔(6) ✔(5)

Valgfri inventarfarve ✔(5)

Udtræk til opbevaring ✔ ✔

Skabe

Skydedøre

Vi har gjort det let for dig at få et overblik over, hvad du 
får med de forskellige systemer og modeller, så du  
lettere kan vælge den løsning der passer dig bedst.

 over skydedørssystemer og skabsmodeller

Overblik og  
sammenligning

SYSTEM 6000 SYSTEM 7000 SYSTEM 8000

Dørfyldning – decorfarver    ✔(6)     ✔(7)    ✔(8)

Dørfyldning – spejl    ✔(1)     ✔(2)    ✔(2) 

Dørfyldning – sort/hvid glas     ✔(2)    ✔(2) 

Mulighed for sprosser ✔ ✔    ✔
Profil (gribeliste) Aluminium Aluminium  Aluminium 

Profiltykkelse (mm) 10 17 20

Profilfarver     ✔(1)    ✔(1)    ✔(3)

Mulighed for brede døre (>122 cm)     ✔     ✔
Softluk        ✔(tilkøb)  ✔
Skjulte hjul (velegnet til rumdeler/walk-in)  ✔ 
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Du kan selv designe og indrette dit eget skydedørsskab med MYBAU tegneprogrammet. Med tegneprogrammet er du din egen 
indretningsarkitekt og kan designe dit skydedørsskab, så det matcher dine behov. 

Det er enkelt og ligetil. Med få klik kan du designe dit skydedørsskab til soveværelset, børneværelset eller hvor som helst i boligen. Får 
du brug for hjælp og gode råd, gennemgår vi din løsning sammen med dig. Du gemmer blot din tegning, så klarer vi resten. 

Du finder MYBAU tegneprogrammet på: mybau.bauhaus.dk

Design dit
drømmeskab på 
mybau.bauhaus.dk

OBS!
Når du har designet dit eget skab på mybau.bauhaus.dk, kan du 

kontakte dit lokale varehus eller vores kundeservice på 87 45 05 44 

for at betale og bestille dit personllige skab
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Følg nedenstående 3 trin, opmåling af bredde, højde  
og dybde, for at sikre en korrekt opmåling.

Bredde: Mål bredden både ved gulv (F) loft (D) midt (E) for at 
afklare, om væggene er skæve. Vaterpas anbefales. Det er det 
mindste mål, som afgør dørens bredde.

Opmåling
– sådan gør du!
Opmåling er et afgørende element for at kunne levere et skræddersyet skab, der passer perfekt til din bolig, 
så du får et skydedørsskab, du kan bruge i mange år.

A

G min. 68 cm

B

D

F

CE

Scan QR koden,  
og få et 

opmålingsskema.

B

A

Br
ed

de
 B

Bredde A

Dybde B

Dybde A

A1 A2 A3

B1

B2

Højde: Start med at kontrollere, om gulvet er i vater. 
Mål højde fra gulv til loft flere steder, der hvor dørene skal stå 
(gerne for hver meter). Venstre side (A), midten (B) og højre side 
(C). Det laveste mål er afgørende for dørhøjden.

Dybde: Vi anbefaler en standarddybde (G) på 68 cm for at
få optimal plads til skinner, skydedøre og bøjlestang.

Opmåling til hjørneløsning
Bredde: Mål bredden på A og B både ved gulv (F) loft (D) midt 
(E) for at afklare, om væggene er skæve. Vaterpas anbefales. Det 
er det mindste mål, som afgør dørens bredde.

Højde: Start med at kontrollere, om gulvet er i vater. 
Mål højde fra gulv til loft flere steder, der hvor dørene skal stå 
(gerne for hver meter). Venstre side (A), midten (B) og højre side 
(C). Det laveste mål er afgørende for dørhøjden.

Dybde: Vi anbefaler en standarddybde (G) på 68 cm for at
få optimal plads til skinner, skydedøre og bøjlestang.

Vigtigt! Mål graden på vinklen i hjørnet (A3)

Er vægge, gulv og loft mere end 6 mm skæve (ude af lod og vatter), anbefaler vi som minimum brug af enten anslag, gulv eller loftlister, 
for at rette ujævnhederne op.

Er vægge, gulv og loft mere end 6 mm skæve (ude af lod og vatter), anbefaler vi som minimum brug af enten anslag, gulv eller  
loftlister, for at rette ujævnhederne op.
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For at sikre at dit skydedørsskab holder i mange 
år, er det vigtigt, at du jævnligt rengør og vedli-
geholder det.

For alle dørfyldninger, profil, korpus- og inven-
tardele foretages rengøring ved aftørring med en 
ren blød klud, hårdt opvredet i vand. Tilsat evt. 
et almindeligt mildt opvaskemiddel (maks. 1 tsk. 
pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. 

Undgå at behandle overfladerne med nogle af 
de forskellige plejemidler til møbler, som findes i 
handlen, da nogle af disse midler ændrer overfla-
dernes karakter.

Spor i gulvskinne, tophjul og bundhjul på skyde-
døre, udtræk til skuffer og hylder rengøres med 
støvsuger med et blødt børstemundstykke. Der 
vedligeholdes efter behov med smøring af be-
vægelige dele med syrefrit olie (symaskineolie).

Skabene må ikke udsættes for vedvarende kon-
takt med vand. Vandstænk bør straks aftørres.

Rengøring  
og vedlige- 
holdelse

Dit nye                    skydedørsskab bliver leveret hjem til  
din bopæl. Du skal herefter selv samle og montere skabet.

Der medfølger en udførlig monteringsvejledning ved  
leveringen.

Har du brug for hjælp?
Hvis du ønsker hjælp til at samle og montere skabet,  
kan vi tilbyde professionel hjælp fra dygtige fagfolk. 

Forhør dig i varehuset, ifm. bestilling af dit nye 
skydedørsskab, for nærmere info og pris.

Montering
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Alle bestillinger foretages sammen med 
uddannet personale fra BAUHAUS i tegne- 
og bestillingsprogram.

Vores leverancer er altid forsvarligt pakket 
ind, og vi leverer med erfarne chauffører 
og specialeindrettede lastbiler. Levering er 
fragtfrit til alle danske adresser med fast 
broforbindelse og med fri adgangsforhold 
for lastbiler med længde op til 12 meter og 
højde 4 meter.

Ved levering til adresser uden fast bro-
forbindelse eller uden fri adgangsforhold 
kan levering ske til nærmeste BAUHAUS 
varehus.

I levering er inkluderet indbæring til hoved-
døren i stueplan til nærmeste tørre rum. 
Ønskes opbæring i lejligheder, kan etage-
tillæg tilkøbes ifm. bestillingen. Etagetillæg 
koster 185 kr. pr. etage pr. ordre.

Vores effektive logistiske setup sikrer dig, 
at varerne bliver leveret inden for 2-3 uger 
efter ordremodtagelse. I forbindelse med 
ferie- og helligdage kan der forekomme 
længere leveringstid.

Ifm. bestilling er det vigtigt, at du oplyser 
mailadresse, mobilnummer og telefonnum-
mer, så vi kan advisere dig. 

Når ordren er betalt og modtaget, frem-
sendes en e-mail med bekræftelse på 
forventet leveringsuge og -dage. Det er 

vigtigt, at du reagerer på denne bekræftel-
se, hvis du ikke kan være hjemme på de 
forventede leveringsdage. 

Besked skal straks gives til BAUHAUS 
varehuset, som kan ændre leveringsuge. 
Bemærk, at vi leverer på faste dage og kan 
derfor kun ændre leveringsuge.

Der vil ca. 1 uge før levering blive sendt en 
e-mail og sms (til det oplyste mobilnum-
mer) med advisering om faktisk leverings-
dag. På selve leveringsdagen bliver du 
ringet op (på det oplyste telefonnummer) 
ca. 1 time før levering.

Specialfremstillede/måltilpassede  
produkter tages ikke retur.

Ansvaret for varerne overgår, når de er 
leveret på leveringsadressen.

Vi ønsker, at leveringen af de bestilte varer 
kommer til at foregå så let og enkelt som 
muligt. 

I forbindelse med levering bedes 
du derfor sørge for følgende:
•  At der er nogen hjemme, såfremt varen 

skal leveres ind i boligen. Ved forgæves 
forsøgt levering og genlevering opkræves 
695 kr. 

•  Er der på leveringstidspunktet ingen 
hjemme, skal dette aftales med 
BAUHAUS varehuset. Hvis varerne må 

stilles, skal dette meddeles skriftligt ifm. 
bestilling.

•  Lastbilen skal have frie adgangsforhold til 
aflæsningssted (inden for 10-20 meter).

•  Der skal sikres, at der er kørefast under-
lag fra lastbilen til indgangsdør.

•  Ved levering på andet end stueplan skal 
det sikres, at evt. elevator og trappeop-
gang er klar til levering. Dette skal ses i 
forhold til de bestilte varers størrelse.

•  Placeringsstedet skal være tørt og be-
skyttet og stort nok til de bestilte varer.

•  Ved levering at kontrollere elementerne 
for fragtskader og antal. 

Vi forbeholder os ret til konstruktionsæn-
dringer og produktforbedringer.

Der tages forbehold for prisændringer, 
trykfejl samt strejker, lock out og anden 
force majeure. 

Der henvises til de almindelige købsretslige 
bestemmelser.

MyBau” skydedørsskabe og -låger er 
et specialfremstillet og måltilpasset 
produkt, hvorfor produktet ikke tages 
retur.

Salgs- og leveringsbetingelser
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Varehuse

Vi forbeholder os ret til produktændringer og -forbedringer. Der tages forbehold for trykfejl  
og sortimentsændringer. Ret til ændringer, uden forudgående varsel, forbeholdes.  
Billeder, farver og tegninger er vejledende.
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JYLLAND

Esbjerg
Gl. Vardevej 247 
6715 Esbjerg N
Tlf. 86 26 06 06

Herning
Silkeborgvej 128
7400 Herning
Tlf. 86 26 06 06

Hjørring
Frederikshavnsvej 290
9800 Hjørring
Tlf. 86 26 06 06

Kolding
Vejlevej 249
6000 Kolding
Tlf. 86 26 06 06

Randers
Juventusvej 7
8960 Randers SØ
Tlf. 86 26 06 06

Tilst
Anelystparken 16
8381 Tilst
Tlf. 86 26 06 06

Vejle
Dandyvej 9
7100 Vejle
Tlf. 86 26 06 06

Viby
Ringvej Syd 102
8260 Viby J
Tlf. 86 26 06 06

Aalborg
Stenbukken 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 86 26 06 06

FYN

Odense
Risingsvej 69
5000 Odense C
Tlf. 86 26 06 06

SJÆLLAND

Glostrup
Hovedvejen 155
2600 Glostrup
Tlf. 86 26 06 06

Hillerød
Sigrunsvej 40
3400 Hillerød
Tlf. 86 26 06 06

Holbæk
Stenhusvej 56
4300 Holbæk
Tlf. 86 26 06 06

Ishøj
Industridalen 7-9
2635 Ishøj
Tlf. 86 26 06 06

Næstved
Messebuen 9
4700 Næstved
Tlf. 86 26 06 06

Roskilde
Industrivej 52
4000 Roskilde
Tlf. 86 26 06 06

Valby
Julius Andersensvej Vej 3A
2450 København SV
Tlf. 86 26 06 06


