
Amiga Garderoben.
Kvalitet, kompetanse og 25 års erfaring i bransjen.



I over 25 år har vi i Amiga Garderoben levert høy kompetanse og kvalitet i våre 
produkter og service. Vi produserer alle våre produktet lokalt i Bergen og har 
også 300kvm showroom med noen av våre flotte løsninger. 

Vi leverer alt fra standard til skreddersydde garderobeløsninger og til prosjekter i 
alle størrelser. Egen produksjon betyr at vi har en av markedets beste 
leveringstider på skreddersydde løsninger også av større kvantum. Våre erfarne 
montører står også klar til å hjelpe med måltaking, veiledning og innstallering. 

Vi er også stolte av å kunne si at vår tyske leverandør Ramplus KG fra Bremen er
verdensledende på dette feltet. Ramplus er en årlig prisvinner som gir oss en 
kompetent samarbeidspartner med erfaring i ryggen. Slik kan vi levere produkter 

av høykvalitet med god kompetanse. Vi kan levere:

GARDEROBE       til gang, soverom, walk-in og bod/annet

SKILLEVEGGER  til kontor, oppholdsrom og bad

INNREDNING      til garderobe og annen oppbevaring

DIN TOTALLEVERANDØR AV GARDEROBE 

MED VENNLIG HILSEN
JENS LERUM ANDERSEN 
S A L G S S J E F



VI TILBYR

01    
ÉN KONTAKTPERSON
Vi vet at kommunikasjon er det viktigste for et godt samarbeid. Derfor vil du 
alltid bare ha én kontaktperson hos oss i Amiga Garderoben. Slik kan du være 
sikker på at du alltid vil bli ivaretatt. 

02    
STORT UTVALG

Vi er en totalleverandør som gir kunden et stort utvalg av garderobe, kontor, 
skillevegg og skyvedørs løsninger i alle prisklasser. Sånn gjør vi det enkelt for deg 
som kunde å finne løsningen for ditt prosjekt. Vi har også kapasitet til å levere i 
større kvantum.

03    
FRA STANDARD TIL SKREDDERSYDD

Hos oss får du løsninger etter behov og budjsett. Vi leverer alt fra standard 
garderobeskap til skreddersydde løsninger. Slik kan du være sikker på at våre 
produkter passer ditt prosjekt og dine behov.  

04    
BEFARING 

Våre erfarne og kunnskapsrike ansatte kan bistår deg med gratis måltaking 
og idemyldrin, slik at du kan utnytte ditt areal best mulig. Vår befaring er helt 
uforpliktnende. Spør oss gjerne om hjelp eller tips!

05   
LEVERING & MONTERING

Vi produserer lokalt, noe som gir deg som kunde en av markedets raskeste 
leveringstider på skreddersydde garderobeløsninger. Vi har også erfarne 
montører til disposisjon. Hos oss får du en komplett leverandør som bistår i 
alle ledd. 



Vi leverer standard garderobeskap av høy kvalitet. 

- Standard garderobeskap
- Kombiskap med en dør
- Kombiskap med to dører

Alle skapene leveres med skrog og dører i melaminbelagt 
spon, som tilfredstiller formaldehydutslippskravene til
CARB 2.

Kombiskapene inneholder i tillegg til skrog og dører: 
-  Garderobestang
-  Hattehylle
-  Midtdeler
-  1 hylle 365mm

De  enkle skapene inneholder i tillegg til skrog og dører:
- Garderobestang
- Hattehylle

STANDARD GARDEROBESKAP

PRODUKTSPESIFIKASJONER: 



SKREDDERSYDD LEGNO GARDEROBELØSNING  



FLOTTE GLASSDØRER SOM SKILLEVEGG



FLOTT LØSNING I GANGEN ELLER KONTOR



ENKEL SKYVEDØR I GLASS



BERLAND A/S  DIVERSE PROSJEKTER

BONAVA A/S  SKJOLDHAGEN OG GARTNERLIEN

CONSTRUCTA A/S  SANDSLI, ÅSANE

KONSEPTBYGG A/S  SØREIDE OG SKÅLEVIK 

MARKHUS BYGG A/S  DIVERSE PROSJEKTER

NÆVEDAL BYGG A/S  DIVERSE PROSJEKTER

RAVANGER HUS A/S  DIVERSE PROSJEKTER

ÅSANE BYGGMESTER FORRENING A/S  LINDÅS, KNARREVIK

REFERANSER
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