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www.storemax.nl
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Paneeldeuren 3-vaks Bardolino en glas wit met alu naturel omlijsting

Voor iedere ruimte
een mooie
schuifdeurkast
Stijlvolle, trendy en kwalitatief hoog-

Het maatwerk concept is in Nederland

waardige kasten volledig op maat ge-

ontwikkeld en geproduceerd en biedt voor

maakt, dat is StoreMax! StoreMax is

elke wens een kwalitatief hoogwaardig

een merk met een compleet assortiment

product voor een aantrekkelijke prijs.

van smaakvolle schuifdeuren tot multifunctionele kastinterieurs. Elke schuif-

Kortom: betaalbare kwaliteit,

deurkast kun je met het uitgebreide

afgestemd op jouw wensen!

assortiment geheel naar eigen wens
samenstellen zodat het perfect aansluit in

Ontwerp je eigen kast op maat

de stijl van jouw slaapkamer, woonkamer,

Stel online je eigen kast samen met

zolder, keuken of kantoorruimte. Laat je

de kastendesigner van StoreMax op

inspireren door de oneindige mogelijkhe-

www.storemax.nl. Met de kastendesigner

den en de kenmerkende stijl van Store-

ontwerp je heel eenvoudig zelf een kast

Max, dat bekend staat om haar stijlvolle,

die helemaal bij je interieur past.

unieke uiterlijk en haar warme, moderne
kleuren.
StoreMax staat voor unieke opbergoplossingen.

Naast

maatwerk

heeft

StoreMax ook StoreMax Basic (een
zelfbouw schuifwandsysteem).

www.storemax.nl
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Stijldeuren landelijk, model Picardië in wit met deurgreep modern aluminium en interieur eiken natuur

Stijldeuren

Landelijke stijldeur modellen

Landelijke stijldeuren
In de collectie landelijke stijldeuren van
StoreMax vind je prachtige deuren die
warmte en sfeer in huis brengen. Een
landelijke deur past perfect bij huizen met
authentieke elementen, waar je tot rust
komt en heerlijk kan cocoonen in een
sfeervolle omgeving.
Provence

Dordogne
Picardië

De kwalitatief hoogwaardige uitstraling
wordt gekenmerkt door de maatwerk-

Bretagne
Elzas

deuren in combinatie met de stijlvolle
frezing. Afhankelijk van je persoonlijke
voorkeur en budget kun je heel wat richtingen op en de deuren volledig naar eigen
wens samenstellen. Zo kun je kiezen uit
zes verschillende deurmodellen, negen
stijlvolle kleuren en bijpassende handgrepen, bovenlijsten en accessoires. Volg de
eenvoudige stappen om jouw ideale kast
te creëren!
Het kleurenoverzicht vind je op pagina 6.

Kleur je deur!

Ontwerp je eigen schuifdeurkast

Liever de stijldeur in jouw gewenste kleur

Stel je eigen kast samen met de

schilderen? Dat kan!

kastendesigner

Kies je gewenste model en schilder deze

www.storemax.nl. Met de kastendesigner

na het aanbrengen van de grondverf in

kun je heel eenvoudig zelf je eigen kast

jouw favoriete kleur.

ontwerpen die helemaal bij je interieur

van

StoreMax

op

past.
Handgrepen

www.storemax.nl
Keira

Severn

Clyde

Avon

Trent
Zilver

Trent
Zwart

Trent
Champagne
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Stijldeuren

Moderne stijldeur modellen

Moderne stijldeuren
Strakke lijnen en rechte hoeken komen
samen in de moderne stijldeuren van
StoreMax. De kwalitatief hoogwaardige
uitstraling wordt gekenmerkt door de
massieve deuren in combinatie met de
stijlvolle frezing.
De deuren worden volledig naar eigen

Rhône

wens samengesteld. Zo kun je kiezen
uit

verschillende

modellen,

kleuren,

Alpes

Handgrepen

Ruime keuze uit diverse decoren

Keira

Severn

Clyde

Wit

Hoogglans wit

Ivoor
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Ardèche

Rivièra

bijpassende handgrepen, bovenlijsten en
accessoires.

Normandië

Agaatgrijs

Glas wit

Antraciet

Glas zwart

Kashmir mat

Glas cappuccino

Fjord groen

Spiegel zilver

Avon

Trent
Zilver

Trent
Zwart

Trent
Champagne

Stijldeuren modern, model Picardië met deurgreep Trent en interieur eiken natuur
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Design deuren in Fjord groen met deurgreep Trent zwart en interieur eiken natuur

Design deuren
Massieve robuuste deuren

De massieve design deuren van StoreMax
kenmerken zich door een stijlvolle uitstraling. De deuren zijn fraaie 28mm dikke
deuren in diverse unikleuren. Opbergen
doe je in stijl met deze deuren met hun
matte afwerking.

Ruime keuze uit diverse decoren

Als je de ruimte minimalistisch en basic
Helder wit

inricht, geeft dat niet alleen rust maar
oogt dit ook ruimtelijk. De design deuren
worden een eye catcher in jouw interieur.

Ivoor

De deuren geven een gevoel van luxe, zeker in combinatie met witte muren.

Agaatgrijs

Antraciet

Kashmir mat

Fjord groen

Handgrepen

Keira

Severn

Clyde

Avon

Trent
Zilver

Trent
Zwart

Trent
Champagne
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Eiken natuur deurvulling met Regular aluminium omlijsting en standaard wit kastinterieur

Paneeldeuren
Met StoreMax stel je de paneeldeuren zelf

Met de standaard aluminium omlijsting

samen en worden deze precies op maat

kun je eindeloos combineren met alle

gemaakt, zodat je kast perfect bij jouw

kleuren deurvullingen. Zoek je meer een-

persoonlijke woonstijl past.

voud of minder keuze, dan kun je kiezen
voor het Regular model. Hierbij is de om-

Je kunt heel eenvoudig een schuifdeur-

lijsting verkrijgbaar in de kleur naturel en

kast op maat creëren en naar eigen

te combineren met de eigentijdse kleuren

wens combineren met de verschillende

deurvullingen wit, ivoor, aluminium, eiken

stijlen, materialen en kleuren. Er zijn tal

marne en eiken natuur. Het totale kleu-

van

uiteenlopende

renoverzicht vind je op pagina 12.

Van

levendige

kleurcombinaties.

kleuren

tot

stijlvolle

neutrale tinten, maar ook spiegeldeuren,
glasdeuren en houtdecoren behoren tot
de mogelijkheden.

Paneeldeur modellen

Voor de deurvulling kun je kiezen voor
één vlak in een strakke gestroomlijnde
look, of twee of meer vlakken. Hierbij kun
je spelen met meerdere kleuren in een
deur om een speels eﬀect te creëren.
Selecteer vervolgens een bijpassende
deuromlijsting die de look van de deur
compleet maakt.

Omlijsting
Regular

Naturel

Standaard aluminium

Wit

Champagne

Naturel

Mat zwart

11

Kleurenoverzicht deurvullingen en zijpanelen.
Je kunt met schuifdeurkasten eindeloos combineren met onderstaande kleuren deurvullingen in hout-, fantasieen unikleuren, maar ook met de uitvoeringen in glas en spiegel. Met deze brede keuze stel je altijd een schuifwandkast samen die perfect bij je interieur past, of het nu strak, zakelijk, kleurrijk of warm moet zijn. De zijpanelen
zijn te verkrijgen in diverse hout- en unikleuren.
Glas

Houtdecoren

Unikleuren

Helder wit*

Eiken Marne*

Melkglas

Ivoor*

Eiken Bardolino

Blank

Agaatgrijs

Eiken grijs

Grijs

Antraciet

Eiken natuur*

Grijs metaal

Cappuccino

Kashmir mat

Aluminium*
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Spiegels

Fjord groen

Blank

Linnen

Brons

* Deze deurvullingen zijn ook in 8 mm te combineren met de Regular omlijsting. De standaard omlijsting wordt gecombineerd
met de 12 mm deurvulling. Alle rechten voorbehouden © DeliHome

Paneeldeuren in Fjord groen met aluminium naturel omlijsting, linnen kastinterieur en 2 lades
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Deurvulling glas grijs metaal, omlijsting aluminium zwart mat en interieur antraciet
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Inloopkast met paneeldeuren wit en eiken natuur met wit interieur

Kastinterieur, inloopkast en
accessoires
Altijd al gedroomd van een inloopkast?

Interieurmodules

Dat is mogelijk met StoreMax! Een inloopkast creëert rust en zorgt voor een
opgeruimd geheel. Doordat je de indeling
van de inloopkast zelf bepaalt, behoud
je overzicht en maak je optimaal gebruik
van de ruimte in je woning. Door de afwisseling van hang- en leggedeelten en
softclose lades maak je de kast compleet
en praktisch in gebruik.
Kies uit de verschillende interieurmodules

Ladegrepen

en kleuren om jouw gewenste kastinterieur
samen te stellen. De maximale en meest
gekozen diepte is 60cm. Zo kun je
makkelijk je kleding kreukvrij ophangen!
Met de op maat gemaakte StoreMax
Kastinterieurs creëer je voor een betaal-

Blok zwart

Blok zilver

Blok champagne

Boog

Vlak

Knop RVS

Accessoires

bare prijs een prachtige overzichtelijke
opbergruimte. Je zult versteld staan van
de metamorfose en elke dag genieten
van je luxe maatwerkkast.
Verlichting

Schoenenplank op maat
in aluminium en zwart

Garderobelift

Garderobestang in wit,
aluminium en zwart

Ruime keuze uit diverse decoren

Stella in aluminium en zwart

Strip met led toegepast

Wit

Kashmir mat

Ivoor

Fjord groen

Aluminium

Eiken Marne*

Linnen

Eiken Bardolino

Antraciet

Eiken grijs

Steengrijs

Eiken natuur*
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Ontwerp online je schuifdeurkast!

Creëer met behulp van de eenvoudige kastendesigner een unieke kast, helemaal naar jouw wens en smaak. Maak jouw keuze,
schuifdeuren, een kastinterieur of allebei. Voer de maten en overige wensen in de designer en start met het creëren van jouw
eigen kast op maat. Is het ontwerp geheel naar wens? Ontvang dan jouw persoonlijke oﬀerte inclusief onze adviesprijzen.

Inmeten en monteren

Laat je jouw kast op maat liever opmeten en monteren door een specialist? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden bij de servicebalie of lees alle informatie op www.storemax.nl

10 jaar garantie

Wij zijn overtuigd van een goede kwaliteit van onze producten. StoreMax biedt 10 jaar garantie op alle kasten.
Bekijk de garantievoorwaarden op www.storemax.nl

Zorg voor mens en milieu

Bij StoreMax staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) hoog op de agenda, hierbij zetten wij ons in voor mens
en milieu. We blijven continu vernieuwen en verbeteren. Steeds
eﬃciënter en duurzamer. We streven naar zoveel mogelijk
gebruik van grondstoﬀen uit duurzame bronnen en maken ons
sterk voor hout uit duurzaam beheerde bossen.
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Laat je inspireren

Volg StoreMax op Facebook en Pinterest of lees allerlei leuke blogs op onze inspiratiepagina over de nieuwste interieurtrends en
tips voor jouw ideale kast!

www.storemax.nl
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Schuifdeuren en
kastinterieurs op maat
www.storemax.nl
Art. nr.: 01886 (9/’20) Wijzigingen in model en maatvoering voorbehouden.
Getoonde kleuren kunnen afwijken van originele deurvullingen en deuromlijstingen.

