
Kasten met legplanken,
welke mogelijkheden zijn er ?
Kasten met legplanken vindt je bij StoreMax. Met praktische en functionele legplanken creëert u 
orde en rust in een ruimte. Iedere ‘verdieping’ in de kast kan weer andere producten herbergen. 
Dat geeft een heerlijk opgeruimd gevoel.

Plaats bijvoorbeeld uw werkmappen, schoolboeken en overige 
documentaties op de diverse planken. Zo weet u in een overzicht 
waar u wat terug kunt vinden! Klaar om alles te weten te komen over 
kasten op kasten met legplanken. Here we go!

Inhoud (Kasten met legplanken)
- Kasten met legplanken in het StoreMax assortiment?-
- Welke opties heb ik in het ontwerp van mijn kast met legplanken?
- Waar zijn de StoreMax comfort kasten te verkrijgen?

Kasten met legplanken
in het StoreMax assortiment? 
StoreMax levert kasten op maat en dat betekent ook dat je de indeling van de kast zelf kunt 
bepalen. Je kunt kiezen voor een combinatie van leg- en hang compartimenten, maar natuurlijk 
is het ook mogelijk om een kast te laten maken met alleen maar legplanken. Deze legplanken 
kun je ook op verschillende hoogtes in je kast bevestigen. In welk model kast je de legplanken wil 
installeren maakt niets uit. Zowel de hoekkasten, inloopkasten als de reguliere kasten zijn geschikt 
voor de bevestiging van legplanken.

https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/faq/kasten-op-maat/kasten-voor-inloopkast


Welke opties heb ik in het ontwerp van mijn 
kast met legplanken? 
Onze kasten met legplanken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen. De dikte van 
een plank is 18mm. De kleuren die verkrijgbaar zijn, zijn wit, ivoor, linnen, aluminium, eiken natuur, 
walnoot en antraciet. Het is mogelijk om de indeling van je kast per compartiment aan te geven. 
Je kunt er dus ook voor kiezen om sommige delen maar half van legplanken te voorzien, zodat 
daaronder nog plek is voor grotere voorwerpen (Module D en E in de kastendesigner).

Waar zijn de StoreMax comfort kasten
te verkrijgen?
StoreMax comfortkasten met legplanken zijn verkrijgbaar bij de filialen van Formido en Praxis. 
Vergeet bij het bezoeken van het filiaal niet om de maten en plattegrond of je online ontwerp 
mee te nemen. Je order zal uiterlijk 15 werkdagen na het plaatsen van de bestelling in jouw filiaal 
klaarliggen.

https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
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