
Zo mooi kan perfectie zijn
“op maat gemaakt”



Dressoir en hoekkast in Garobe Wide in de kleuren Chateau Eiken met Matglas



Opbergruimte optimaal benut

Het Garobe schuifwandsysteem biedt opbergruimte op maat 

voor elk interieur. Garobe schuifwandkasten zijn vervaardigd 

uit eersteklas materialen; De kogelgelagerde wielen in 

aluminium profielen lopen soepel en geruisloos. Zowel de 

kasten als de kastinterieurs worden volledig op maat gemaakt. 

Of u nu een dressoir zoekt, een goed geoutilleerde kledingkast 

of een efficiënt opbergsysteem voor uw kantoor, Garobe maakt 

het mogelijk.  

Wonen in uw eigen stijl

Uiteraard is er een enorme keuze aan materialen en kleuren, 

met verdeling in verschillende vlakken of met exclusieve 

handgrepen. Maak van uw Garobe schuifwandkast een 

sfeerelement in uw interieur als speelse blikvanger of tijdloos 

designmeubel. Aan u de keus!

Dressoir: Coloured Glass Rood en Diamant Grijs. Op de achtergrond een inloopkast in Diamant Grijs

Opbergruimte met een exclusieve uitstraling

Slaapkamerkast: Garobe Wide in Chateau Eiken met Matglas



Eindeloos veel mogelijkheden

Bij iedere woonstijl en in elk type ruimte past een Garobe 

schuifwandkast. De deuren zijn niet alleen verkrijgbaar in 

houtdecors en glas met verschillende decoraties, maar ook 

in gekleurd glas, gezandstraald glas, spiegelglas of in een 

klassieke uitvoering. 

Ruime keus uit kleuren en dessins

De variatiemogelijkheden zijn eindeloos; u kunt 

kleurencombinaties maken, spelen met vakverdelingen 

en materialen. Laat uw fantasie de vrije loop en creëer 

uw eigen woonsfeer.

Kamerkast: Garobe Narrow met vakverdeling: Fel Rood met Extra Wit

Moeiteloos combineren in verschillende woonstijlen

Slaapkamerkast: Garobe Narrow in Fel Rood met Extra Wit



Kamerkast: Garobe Narrow in Coloured glass Rood en Fel Rood



Geheel naar uw persoonlijke smaak

In elke situatie voor ieder interieur

Garobe heeft ook voor lastige locaties uitstekende opbergoplossingen. Onder 

schuine zolderwanden creëert u handige opbergruimte die perfect toegankelijk 

is. Schuine deuren zorgen voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. 

Kasten: Schuine deur Garobe Narrow in Coloured Glass Grijs met Spiegel. Deurtjes opbergruimte met Coloured Glass Grijs en Lavendel

U kunt de kleuren van uw deurpanelen laten terug komen in de ombouw, of juist 

kiezen voor een afwijkende tint. 



Kasten: Schuine deur Garobe Narrow in Coloured Glass Grijs met Spiegel. Deurtjes opbergruimte met Coloured Glass Grijs en Lavendel Kamerkast: Garobe Narrow in kleur 7654 met Spiegel en Zebrano

Een rustige sfeer met grijs als basis

Thuis in uw eigen huis 

Garobe maakt uw huis tot uw 

thuis, want met Garobe kunt u uw 

interieur opwaarderen. U creëert 

een unieke schuifwandkast zoals er 

geen ander op de wereld bestaat.

 

U kunt een rustige, sfeervolle 

schuifwandkast creëren, maar u 

kunt ook combineren met felle 

kleuren voor een sprekende en 

opvallende schuifwandkast. 

Met Garobe is alles mogelijk!

 



Kast: Garobe Wide in Extra Wit met omlijsting en decoratieve strips in RAL-kleur Rood



Kast: Garobe Wide in Extra Wit met omlijsting en decoratieve strips in RAL-kleur Rood

Kleur en licht voor fraaie effecten

Kleuren brengen een ruimte tot 

leven. De schuifwandkasten van 

Garobe zijn zo ontworpen dat u 

eindeloos kunt combineren. 

Met sierstrips kunt u fraaie 

accenten creëren, net als met 

omlijsting die in alle RAL-kleuren 

kan worden uitgevoerd.

 

Goede verlichting is niet alleen 

praktisch voor het zicht op uw 

kleren, maar u kunt er ook sfeer 

mee creëren. Ook hier hebt u ruime 

keus uit opbouw- en inbouwspots 

en lichtkoven.

 

Praktische oplossingen in een tijdloos design

Kast: Garobe Wide in Extra Wit en twee combinatie deuren in Marine Blauw



Hoekopstelling met decoren: Hacienda, Spiegel en Satimat Grijs



Ook voor tieners! 

Met Garobe creëert u ook in kleine 

kinderkamers of tienerkamers een 

zee van opbergruimte in 

opvallende of juist ingetogen 

kleurcombinaties. 

Het uitgekiende maatwerk van 

Garobe is een ruimtewinner 

bij uitstek.

 

Opvallende kleurrijke variaties

Schuifwandkast: 
Garobe Roundline met een vakverdeling
 in Grijs, Grijs Barok, Fuchsia en Extra WitInbouwspot ingebouwd in het koofpaneel



Strakke omlijsting in moderne interieurs

Geheel naar eigen smaak

Met het smalle Cubic profiel of het brede Uniline profiel geeft u schuifdeuren 

een minimalistisch en uiterst strak uiterlijk. Deze profielen laten zich uitstekend 

combineren met moderne interieurs. Ook hierbij kunt u weer eindeloos 

combineren in de deurpanelen en uw interieur achter de deuren precies zo 

indelen zoals u dat wilt. 

Schuifwandkast: Garobe Cubic met vakverdeling in Coloured Glass Donker Grijs en Donker Blauw



Hoogwaardige kwaliteit tot in detail

Zijstijl Uniline

Zijstijl Cubic

Zijstijl Wide

Zijstijl Roundline

Zijstijl Narrow

Klassieke deuren

Dubbele rails en kap Onderwielen 

Omrandingsprofiel

Monorail en kapHandgreep



Slaapkamerkast: Garobe Klassiek, model Londen, in Wit



Klassieke onderrail

Maatwerk in optima forma

Met de klassieke deuren van Garobe haalt u soepel rollende deuren in huis met een klassieke 

uitstraling. U heeft een ruime keuze aan vormen, kleuren en handgrepen. U maakt uw klassieke 

kast helemaal compleet met een speciale onderrail en bovenplint. 

Klassiek wordt weer modern met Garobe

Greep 1 Greep 2 Greep 3 Greep 4 Greep 5 Greep 6

Kooflamp Klassieke Kelk

Cambridge Cardiff EdinburghManchester DublinNorwich Sheffield PlymouthPortsmouthHull YorkLeeds Liverpool London Oxford Glasgow



Interieur in Donker Kersen met Soft Vanille laden en achterwanden 



Interieur in Donker Kersen met Soft Vanille laden en achterwanden 

Overzichtelijk

De kastinterieurs van Garobe zijn in diverse 

kleuren verkrijgbaar, net als de achterwanden. 

U kunt bovendien kiezen uit twee paneeldiktes. 

De panelen zijn voorzien van een extra kunststof 

stootrand, waardoor de kans op beschadiging tot 

een minimum wordt beperkt. 

100% maatwerk geheel naar uw wens gemaakt

A B C D E F G1 

G2 G3 G4 HA HC Q

Uw Garobe dealer maakt voor u in ons computerprogramma een 
                       offerte  “op maat” met een afbeelding van uw schuifwandkast.

Riante ruimte

Om uw kastruimte optimaal te kunnen benutten, zijn de interieurs 

flexibel in te delen. Voor hoekkasten zijn er fraaie hoeksegmenten 

met een afgeronde hoeklegplank. Alle kasten worden 

volledig op maat gemaakt, in hoogte, breedte en diepte 

met van vloer tot plafond een passend interieur. 

Hoekkast in decor Aluminium  



Veelzijdige draaideuren 

Praktisch kantoor

Met Garobe stelt u draaideurkasten, boekenkasten en open kasten samen, geheel op maat in de indeling zoals het beste past in úw situatie. 

Voor kantoor of voor thuis, een Garobe kast richt u altijd zo in als u wenst. 

Draaideurkast met paneeldeuren Chateau Eiken



Kies zelf uw woonstijl

Woongenot in iedere ruimte

De draaideuren van Garobe zijn verkrijgbaar in een variant 

met softclose, waardoor de deur bij het dichtdoen afremt en 

zachtjes sluit. Maar dat is niet alles, u kunt ook kiezen voor 

een greeploze variant, waarbij u de deur kunt indrukken om 

hem te openen. 

Modern of klassiek

De draaideuren zijn verkrijgbaar in moderne en klassieke 

variant. Met de keuze van de deuren creëert u een kast die 

perfect past bij uw woonstijl.

Draaideurkast met paneeldeuren
Kleur/indeling - uw keuze

Draaideurkast met paneeldeuren wit en dressoir in Wit



Maatwerk meubels

Met Garobe stelt u een meubel samen voor iedere situatie. 

Juist in kleinere ruimtes biedt het maatwerk u de 

mogelijkheid om optimaal van iedere centimeter gebruik 

te maken. U kiest zelf precies waar u de laden wilt, 

de legplanken, eventueel hangroedes en de deurtjes. 

Eindeloos combineren

Voor de fronten kunt u eindeloos combineren, met 

paneeldeuren, glasdeuren of met klassieke deuren. 

Garobe, zo mooi kan perfectie zijn.

Meubel op maat wit, met deuren en -laden in coloured glass lavendel, lila, neon groen en oxide

Perfect passende oplossingen

Draaideurkast Wit met paneeldeuren en 
-laden Diamantgrijs tussen de staanders.

Draaideurkast met klassieke deuren WitDraaideurkast Wit met paneeldeuren en 
-laden Zandeiken op de staanders

F 509

U 104

H 1150

U 116

H 1394

U 727

H 1615

U741

H 1699

U 963

H 3081

W 980 sm

H 3306

W 980 st2



Een eenheid in sfeer en stijl

Met de nachtkastjes en ladekasten van Garobe 

maakt u uw slaapkamer tot een eenheid. U kunt 

heerlijk genieten van soepel sluitende deurtjes en 

laden in  fraaie kleuren, houtdecors of coloured 

glass.  De bedachterwand vormt een extra 

decoratief element in de slaapkamer.  

Omdat Garobe staat voor perfectie in maatwerk, 

kunnen alle meubels in hoogte, breedte en diepte 

op maat gemaakt worden. Met de schuifwandkasten, 

de nachtkastjes en bedachterwanden van Garobe 

maakt u van uw slaapkamer een eenheid om bij weg 

te dromen.

De slaapkamer van uw dromen

Bedachterwand, nachtkastjes en ladekasten in Zandeiken met coloured glass Zwart.



Hoogwaardige kwaliteit tot in detail

Gewone en hoge laden in Coloured Glass Zwart

Gewone en hoge laden in Coloured Glass Fuchsia

Standaard en hoge laden in Romana KersenLaden op maat in Romana Kersen met vakverdeling

Opgeruimd

U maakt uw kastinterieur 

helemaal af met laden op maat. 

Alle laden zijn uitgevoerd met 

softclosing die de lade afremt en 

zachtjes dichttrekt. Voor de 

ladefronten kunt u kiezen uit 

paneelfronten, klassieke fronten 

of luxe fronten met glas op de 

voorzijde. 

Lade vakverdeling

Om uw stropdassen of sokken 

overzichtelijk op te bergen kunt u 

kiezen voor vakverdelingen in uw 

laden op maat. Hiermee creëert u 

een overzichtelijk indeling in uw 

laden. 



Fraaie en praktische accessoires 

Een greep uit ons assortiment

Garobe heeft een aantal stijlvolle en praktische 

accessoires in het assortiment waarmee u extra 

accenten geeft en ruimte bespaart in uw kasten.

1  Opbouwspot zilver

2  Booglamp zilver

3 Kooflamp buis glas

4  Riemhouder met afstandshouder

5  Stropdashouder

6 Kooflamp Level Titan

7  Schoenenrek uitschuifbaar staanderbevestiging

8  Kooflamp Big Top

9  Luxe uittrekbare garderobestang verchroomd

10  Schoenenstandaard

11  Kooflamp RVS look kort

     

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11
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