LA DEG INSPIRERE

Kjære kunde!
Rival skyvedørsgarderober –
over 20 år med kvalitet i høysetet
Du er nå i ferd med å bla deg igjennom Rivals nye idékatalog. Her ønsker vi å vise deg
at Rival er noe mer enn bare skyvedørsgarderober.
«Made in Norway» har sjelden vært mer dekkende enn i en tid hvor den ene bedrif
ten etter den andre flagger ut, og hvor egenproduserte varer erstattes av billigere
importvarer. Vi har full kontroll på produksjon og sortiment, og kan være dynamiske i
forhold til hva markedet etterspør til enhver tid. Sammen med vår lange erfaring gir
dette deg som kunde en trygghet på at vi kan levere akkurat det du trenger, når du
trenger det.

Skreddersøm
Har du skråtak så har vi garderobeløsningen! Alt lages etter dine mål. Dører og
innredning lar seg tilpasse alle takvinkler og høyde på knevegg. Ved vår lakkavdeling
blander vi vår egen lakk og kan i prinsippet levere dine dører i den fargen du ønsker
deg. Velg fritt blant alle NCS fargekoder.

Forhandlere over hele Norge
På våre nettsider kan du tegne, designe og bestille din nye skyvedør, innredning og
bokhylle! Vi produserer alle produktene våre selv, og sender produktene raskt og fritt
levert til en forhandler i nærheten av deg!
For øvrige leveringsbetingelser se rival.no/servicesenter

Produktet i fokus

Våre forhandlere

Rival har alltid hatt fokus på kvalitet og produktutvikling. Derav vår parole «kvalitet har
mange venner». Vi kan tilby produkter som strekker seg fra det helt enkle og rimelige,
til det mest eksklusive som finnes på markedet. Ved vår 3500m2 møbelfabrikk i Vestby
produserer vi etter «non standard» prinsippet. Det betyr at vi tilpasser våre produkter
til dine mål og ønsker.

Våre forhandlere er topp motiverte og kjenner våre produkter. De vil gi deg den
service og oppfølging du skal kunne forvente av en profesjonell Rivalleverandør. De er
også utstyrt med et topp moderne tegneverktøy som enkelt tegner og priser din
garderobe.
Med vennlig hilsen

Leveranser tilpasset til dine behov
Etter å ha jobbet tett med store aktører på prosjekter over hele landet, har vi lært oss
å tilpasse leveranser etter våre kunders ønsker. Vi leverer til avtalte tider direkte på
byggeplass. Produktene pakker og emballerer vi slik at ditt prosjekt blir enkelt å
gjennomføre. Tidsbesparende og effektivt!

Roger Myhre Karlsen
Daglig leder
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LIGHT
Tenk deg en skyvedør så elegant, smal og i en
prisklasse som passer de fleste av oss.
Rival LIGHT er vår enkleste og rimeligste variant av
skyvedører i aluminium, og leveres i 3 ulike om
rammingsfarger; Sølv, hvit og champagne.
LIGHT leveres som skyvedør med speil i 3 varianter,
lacobelglass i 8 forskjellige farger, og 8 ulike dekorer
av melaminfyllinger.
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival LIGHT fakta:
Dekker takhøyde inntil: 250 cm
Dørbredder fra 60 til 120 cm
Måltilpasning er inkl. i prisen
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Nei
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for Soft Close: Nei

Ramme: Sølv. Fylling: Hvit melamin og speil.
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LIGHT

Ramme: Sølv. Fylling: Rød lacobel og speil.

Ramme: Sølv . Fylling: Sort lacobel.
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CLASSIC
Vår aller mest solgte skyvedør, og den stilrene og
robuste omrammingen som finner sin plass i alle rom
og i alle typer miljøer. Rival CLASSIC leveres i 5 ulike
omrammingsfarger; sølv, hvit, sort, messing og
champagne.
CLASSIC leveres som skyvedør med speil i 3 varianter,
skyvedører med glass i 11 forskjellige farger og
stiluttrykk, og med 8 ulike dekorer av melamin
fyllinger i tillegg til malt MDF fylling, hvor du
bestemmer fargen selv så klart!
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival CLASSIC fakta:
Dekker takhøyde inntil: 255,5 cm*
Dørbredder fra 60 til 150 cm**
Måltilpasning er inkl. i prisen
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Ja
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for SoftClose: Ja

* Høyere dører kan leveres mot pristillegg.
** 150 cm dørbredde gjelder kun melamin dørfylling.

6

Ramme: Champagne. Fylling: Malt mdf og speil.

CLASSIC

Ramme: Sølv. Fylling: Sort lacobel.

Ramme: Champagne. Fylling: Speil.
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CLASSIC

Ramme: Messing. Fylling: Sort lacobel og speil.

Ramme: Sølv med H-profiler. Fylling: Ny eik melamin og grå lacobel.
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CLASSIC

Ramme: Sølv. Fylling: Betong melamin og speil.

Ramme: Champagne. Fylling: Speil.
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CLASSIC

Ramme: Sølv. Fylling: Malt MDF.

Ramme: Sølv med H-profiler. Fylling: Eik chianti melamin og klart laminert glass.
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CLASSIC

Ramme: Sort. Fylling: Ny eik melamin og speil.

Ramme: Sort. Fylling: Ny eik melamin og sort lacobel.
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CLASSIC

Ramme: Sølv. Fylling: Grå grafitt melamin og speil.

Ramme: Sølv med H-profiler. Fylling: Ny eik melamin og sort lacobel.
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CLASSIC

Ramme: Sølv. Fylling: Sort alm melamin.

Ramme: Sølv. Fylling: Sort alm melamin.
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TREND
Vår mest innovative skyvedør, rette linjer og en
kraftig omramming sikrer en skyvedørsgarderobe av
høyeste kvalitet med minimalistisk stiluttrykk.
Rival TREND leveres i 4 ulike omrammingsfarger; sølv,
hvit ,sort og champagne.
TREND leveres som skyvedør med speil i 3 varianter,
glass i 11 forskjellige farger og stiluttrykk, og med 8
ulike dekorer av melaminfyllinger i tillegg til malt
MDF fylling, hvor du bestemmer fargen selv så klart!
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival TREND fakta:
Dekker takhøyde inntil: 255,5 cm*
Dørbredder fra 60 til 150 cm**
Måltilpasning er inkl. i prisen
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Ja
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for SoftClose: Ja

* Høyere dører kan leveres mot pristillegg.
** 150 cm dørbredde gjelder kun melamin dørfylling.

14

Ramme: Champagne. Fylling: Sort alm melamin og diamant lacobel.

TREND

Ramme: Sort. Fylling: Speil.

Ramme: Sølv med stående H-profiler. Fylling: Grå lacobel og speil .
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TREND

Ramme: Sølv. Fylling: Speil med sprosser.

Ramme: Sølv. Fylling: Ny eik melamin med sprosser og speil.
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TREND

Begge bilder: Ramme: Sølv. Fylling: Grå lacobel og speil. 3-spors skinne.
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GRIP
Vår mest markante skyvedør med en kraftig gripelist
som sikrer enkel tilgang til innredningen, og for
hindrer fingermerker på speil og glassfyllingene.
Kraftig og stilfull er stikkord til vår GRIP skyvedørs
garderobe, uansett rom og i alle miljøer.
Rival GRIP leveres i 2 ulike omrammingsfarger; sølv
og hvit. GRIP leveres som skyvedør med speil i 3
varianter, skyvedører med glass i 11 forskjellige
farger og stiluttrykk, og med 8 ulike dekorer av
melaminfyllinger i tillegg til malt MDF fylling, hvor du
bestemmer fargen selv så klart!
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival GRIP fakta:
Dekker takhøyde inntil: 255,5 cm*
Dørbredder fra 60 til 150 cm**
Måltilpasning er inkl. i prisen
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Nei
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for SoftClose: Ja

* Høyere dører kan leveres mot pristillegg.
** 150 cm dørbredde gjelder kun melamin dørfylling.
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Ramme: Sølv. Fylling: Sort lacobel.

GRIP

Ramme: Hvit. Fylling: Hvit lacobel og speil.

Ramme: Sølv ramme med H-profiler. Fylling: Sort alm melamin og sort lacobel.
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MASSIVE
Tenk deg en skyvedør, så kraftig og akkurat så
eksklusiv som du klarer, da har du vår MASSIVE
skyvedør i rustfri ståldesign. Den leveres i eloksert
aluminium og er markedets mest robuste skyvedør
system som oser av stil og eleganse.
MASSIVE egner seg også ypperlig til romdeling, for
eksempel mellom åpne kjøkkenløsninger og stue.
MASSIVE leveres som skyvedør med speil i 3 varian
ter, skyvedører med glass i 11 forskjellige farger og
stiluttrykk, og med 8 ulike dekorer av melamin
fyllinger i tillegg til malt MDF fylling, hvor du
bestemmer fargen selv så klart!
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival MASSIVE fakta:
Dekker takhøyde inntil: 255,5 cm*
Dørbredder fra 60 til 150 cm**
Måltilpasning er inkl. i prisen
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Nei
Kan leveres som hjørneskap: Nei
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for SoftClose: Ja

* Høyere dører kan leveres mot pristillegg.
** 150 cm dørbredde gjelder kun melamin dørfylling.
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Ramme: Massive ståldesign. Fylling: Opal glass.

MASSIVE

Begge bilder: Ramme: Massive ståldesign med H-profiler. Fylling: Grå lacobel og klart laminert glass.
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CEILING
CEILING er det perfekte valget der du ønsker fri
gjennomgang uten hindringer på gulvet. Ypperlig
som enkel romdeler eller som skyvedørsfront foran
ditt Walk In closet.
CEILING levers komplett med Soft Close funksjon
og parkeringsbrems når døren står i åpnet posisjon.
CEILING kan enkelt monteres både som takhengt eller
vegghengt.
CEILING leveres som skyvedør med speil i 3 varianter,
og med glass i 11 forskjellige farger og stiluttrykk,
eller med 8 ulike dekorer av melaminfyllinger.
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival CEILING fakta:
Dekker takhøyde inntil: 250 cm
Dørbredder fra 60 til 120 cm
Måltilpasning er inkl. i prisen
Takskinne: Inkl. i prisen
Hjultype: Topphengt med gulvstyring
Kan leveres som skrådører: Nei
Kan leveres som hjørneskap: Nei
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for SoftClose: Ja, følger med som standard

Ramme: Sølv. Fylling: Klart laminert glass.
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CEILING
TAKHENGT

Begge bilder: Ramme: Sølv med H-profiler. Fylling: Sort alm melamin og klart laminert glass.
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MALT TRADISJON
Den klassiske skyvedøren, i akkurat den fargen du
ønsker. Våre eksklusive møbeldører i 25 mm malt
MDF, leveres på dine mål i både høyden og bredden,
og i akkurat den fargen du selv ønsker.
TRADISJON malte skyvedører produseres fra bunnen
av på vår egen fabrikk, og er godt gammeldags
håndverk ned til hver minste detalj. Dører 14, 16 og
18 leveres med 3 ulike typer speil; Klart speil, sotet
speil eller bronse speil, øvrige dører leveres med
malte profilerte fyllinger, og gir gode kombinasjons
muligheter med speildørene.
PS! Våre eksklusive møbeldører kan også
leveres i heltre furu, bjørk, eik og kirsebær.
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

Rival MALT TRADISJON fakta:
Dekker takhøyde inntil: 247 cm
Dørbredder fra: 60 til 100 cm
Ramtre liggende og stående
Tykkelse 25 mm
Fyllinger: Malt MDF 16 mm/speil 4 mm
Maling: Vannbasert med glansgrad 35
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Ja
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for Soft Close: Ja

Dør nr 22, og nr 16 med speil.
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MALT TRADISJON

Dør nr 20, og nr 16 med speil.

Dør nr 15, og nr 16 med speil.
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MALT COUNTRY
Rival COUNTRY malte MDF dører, er skyvedører
produsert med kjærlighet og lidenskap for faget, og
med DEG som kunde i fokus.
Begrepet skreddersøm er virkelig heldekkende da
COUNTRY skyvedører leveres på ønsket breddemål,
høydemål og i den fargen du selv ønsker. Malte
COUNTRY skyvedører er håndlagde skyvedører med
den aller beste kvaliteten, og 25 mm ramtre og
16 mm tykke fyllinger sikrer stabile dører, også på
dørbredder opptil 100 cm.
Som dørfylling kan du velge mellom hel lakkert
fylling (NCS farger), eller med speilfelter i 3 ulike
varianter; Klart speil, sotet speil eller bronse speil.

Rival MALT COUNTRY fakta:
Dekker takhøyde inntil: 247 cm
Dørbredder 01-04 felts dører fra 60 til 100 cm*
Dørbredder 06-08 og 10 felts dører: 80 til 100 cm*
Ramtre liggende og stående
Tykkelse 25 mm
Fyllinger: Malt heltre furu 16 mm/speil 4 mm
Maling: Vannbasert med glansgrad 35
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Ja
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for Soft Close: Ja
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

* NB! Nederste dørfelt vil alltid være hel fylling
på dører over 80 cm bredde.
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Country nr 03.

MALT COUNTRY

Country nr 08 med lysplateplate, frontpanel og sidevegg.

Country nr 10 med dekorkryss og frontpanel.
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COUNTRY MELAMIN
Rival COUNTRY møbeldører i melamin, vår rimeligste
variant av COUNTRY skyvedører.
Velg mellom 4 dørinndelinger i melaminbelagt
møbelspon med 4 forskjellige typer dekorer.
Rival COUNTRY melamin skyvedører leveres på
dine mål uten tillegg i prisen.
Som dørfylling kan du velge mellom hel melamin
fylling, speilfelter i 3 ulike varianter eller 8 lacobel
glass.

Rival COUNTRY MELAMIN fakta:
Dekker takhøyde inntil: 247 cm
Dørbredder fra: 60 til 100 cm*
Ramtre liggende og stående
Tykkelse 25 mm
Fylling: Melaminbelagt møbelspon 10 mm/speil 4 mm
Gulvskinner & takskinner: Inkl. i prisen
Hjultype: Gulvgående med fjæring
Kan leveres som skrådører: Nei
Kan leveres som hjørneskap: Ja
Garanti på hjul og beslag: 15 år
Mulighet for Soft Close: Ja
Skreddersøm av dører uten tillegg i prisen!

* NB! Nederste dørfelt vil alltid være hel fylling
på dører over 80 cm bredde.
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Ramme: Country hvit nr. 02 og 04. Fylling: Hvit melamin og speil.

COUNTRY MELAMIN

Ramme: Country hvit struktur nr. 02 og 03. Fylling: Hvit struktur og speil.

Ramme: Country eik amazon nr. 01. Fylling: Eik amazon melamin og sort lacobel.
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VIVO SCREEN
VIVO screen er for deg som ikke vil ha det som
naboen har...
Med ett enkelt trykk på det trådløse bryterpanelet
får du full tilgang til garderoben uten at dørene står i
veien.

VIVO SCREEN fakta:
Høyder fra 190 til 275 cm
Bredder fra 160 til 275 cm
Produseres på mål

Antrasitt.

Hvit.

30

Sort.

VIVO SCREEN

Med innebygd stoppsensor trenger du ikke være engstelig hvis skuffen skulle stå ute.

Full tilgang til hele garderoben.
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Rival flexi
bokhyllesystem
MODULBASERT BOKHYLLESYSTEM FOR
STØRST MULIG FLEKSIBILITET
Rival bokhyllesystem lar deg innrede fra vegg til
vegg, i ulike høyder, og i 8 ulike farger/dekorer. Bygg
deg rundt dører og vinduer, og sett ditt eget preg på
seksjonen med våre bokhylledører og skuffer med
demping og selvinntrekk.
Rival bokhyller, fleksible og modulbaserte bokhylle
seksjoner som lar deg bygge fra vegg til vegg, i
hjørner og ønsket høyde.
Møbeldører og skuffer med selvinntrekk kan velges i
tillegg for en mer eksklusiv bokhylleseksjon. Bok
hyllen leveres i 3 ulike bredder og hjørnemoduler, og
kan mot et KAPPETILLEGG tilpasses dine breddemål for
å kunne utnytte hver eneste millimeter, og gir deg
muligheten til designe ditt helt eget bokhyllemøbel.
Rett vegg, L - løsning eller U - løsning:

DU bestemmer - VI produserer!

Sort alm.
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Rival flexi bokhyllesystem

Eik amazon.

Grå grafitt melamin.
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FLEXI 22 mm
Rival FLEXI moduler for total valgfrihet, bygg din egen
garderobeinnredning fra vegg til vegg, fra gulv til tak
og i hjørner.
Modulbaserte seksjoner gir deg en garderobeinnred
ning med skuffer, kurver, gitterhyller, langt heng og
kort heng.
Velg i mellom 22 ulike typer moduler og 8 dekor
farger, og sett de sammen til din helt egen
oppbevaringsløsning.
Moduler med sko, bukseuttrekk eller bare hyller.
Mulighetene er mange, og valget er ditt alene. Våre
FLEXI moduler danner grunnlaget for våre mest
eksklusive Walk-in garderober, og kan tilpasses
ethvert miljø, og ethvert rom du ønsker å innrede.
NB! For fullt sortiment og tilbehør se rival.no

Sort alm melamin.
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FLEXI 22 mm

Sort alm melamin.

Sort alm melamin.
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FLEXI 22 mm

Sort alm melamin.

Topphengslet.
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FLEXI 22 mm

Sort alm melamin.

Garderobelift er en smart løsning når man har god takhøyde.
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FLEXI 22 mm

Ny eik melamin.

Ny eik melamin.
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FLEXI 22 mm

Ny eik melamin.

Ny eik melamin. Skuffer i sort alm lager en fin kontrastfarge i garderoben.
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FLEXI 22 mm

Chianti eik melamin.

Chianti eik melamin.
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FLEXI 22 mm

Chianti eik melamin.

Chianti eik melamin.
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FLEXI 22 mm

Hvit melamin.

Hvit melamin.
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FLEXI 22 mm

Hvit melamin.

Hvit melamin.
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FLEXI 22 mm

Hvit struktur melamin.

Hvit struktur melamin.
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FLEXI 22 mm

Amazon eik melamin.

Amazon eik melamin.
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ARMADI 22 mm
Armadi slagdørsgarderobe er garderobeløsning med skuffer og
gitterhyller med selvinntrekk, og leveres i 8 forskjellige dekorer.
Modulene med hyller og garderobestenger kan tilpasses på bredden.
Takhøyde minimum 236 cm
Dybde 60,2 cm

Moduler i ny eik og dører i sort alm.

Moduler i ny eik og dører i sort alm.
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ARMADI 22 mm

Modulene med skuffer og gitterhyller har faste breddemål, mens moduler
med hyller og heng kan tilpasses på bredden.
Modulene leveres med softclose på dører og gitterhyller, samt justerbare
føtter for eventuelle skjevheter. Vegg- og takforinger kan også leveres.

410

401

Grå grafitt

402

Betong

403

404

Sort alm

405

Eik amazon

406

407

Ny eik

408

409

Eik chianti

Hvit struktur
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BASIC 16 mm
Smarte innredningsløsninger basert på over 20 års
erfaringer gjør at du kan velge den innrednings
pakken som passer deg best.
Forslagene her og på vår hjemmeside er basert på
våre BASIC seksjoner, og satt sammen med fokus på
oppbevaringsbehovet til nettopp soverommet, enten
du er kort eller lang, mann eller dame, alene eller
deler garderoben med din kjære.
Pakkene leveres i standard bredder, men tilpasses
dine mål uten tillegg i prisen. Velg en pakke større
enn ditt faktiske mål, og vi ordner resten, enkelt og
greit!
Våre innredningspakker leveres i fargene hvit og grå
grafitt, inkludert lettfattelig monteringsanvisning og
alt man trenger for å sette opp løsningen.
Se rival.no for mer info!

Innredning 319.
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BASIC 16 mm

Walk-in hvit 16 mm.

Walk-in grå 16 mm.
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BASIC 16 mm

Innredning 220.

Innredning 214.
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DEKORER

Glass

Melamin

Blå lacobel

Grå lacobel

Klart speil

Bronse speil

Sort alm

Ny eik

Sort lacobel

Blå metallic

Sotet speil

Klart glass

Eik chianti

Eik amazon

Beige lacobel

Hvit diamant

Hvit satinato

Hvit struktur

Betong

Rød lacobel

Hvit lacobel

Opal

Grå grafitt

Hvit melamin

Malt MDF
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www.rival.no
Støttumveien 7, Postboks 176, N-1541 Vestby
Tlf: 64 95 63 80 • Faks: 64 95 27 45 • E-post: rival@rival.no

Følg oss på rival.no, Facebook og Instagram
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