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Stel zelf je kast en kastinterieur samen 

 

Kasten op maat laten maken, hoe doe 

ik dat? 
Een kast op maat laten maken is een fluitje van een cent bij StoreMax. Je ontwerpt in 

een handomdraai je kast op maat in je eigen stijl. StoreMax levert kwaliteit voor een 

betaalbare prijs. Klaar om alles te weten te komen over kasten op maat laten maken. 

Here we go! 

 

 
 

Inhoud (Kast op maat laten maken) 
• Ik wil graag een kast op maat laten maken. Wat zijn de opties? 

• Een kast op maat het beste indelen, hoe doe ik dat? 

• Moet ik mijn kast op maat zelf laten inmeten en monteren? 

• Verkopen jullie ook accessoires voor bij de op maat gemaakte kast? 

 

Ik wil graag een kast op maat laten 

maken. Wat zijn de opties? 
StoreMax biedt een groot assortiment aan maatwerk kasten (StoreMax Comfort) 

en zelfbouwsystemen. Het grote voordeel van een op maat gemaakte kast is dat je 

verloren ruimtes die je normaal gesproken niet gebruikt, bijvoorbeeld vanwege de 

aanwezigheid van een schuin dak, nu toch kunt gaan gebruiken. Voor iedere situatie 

https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/kasten/zonder-gereedschap
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hebben wij de passende oplossing. StoreMax biedt maatwerk kasten in verschillende 

stijlen, kleuren en afwerkingen. 

Een kast op maat het beste indelen, hoe 

doe ik dat? 
Het kan best lastig zijn om de ideale indeling voor jouw kast op maat te vinden. Wij van 

StoreMax bieden op onze site een handig hulpmiddel aan, onze kastendesigner. Je geeft 

hierin je wensen aan en ziet meteen hoe je kast eruit zal komen te zien. De 

mogelijkheden zijn eindeloos, dus probeer zoveel mogelijk opties uit. Voor persoonlijk 

advies kunt u natuurlijk ook een bezoek brengen aan een verkooppunt bij jou in de buurt. 

Als je met de maten of met de plattegrond naar van onze verkooppunten gaat, kunnen 

we je vrijblijvend advies geven en een offerte opmaken. 

 

 
 

Moet ik mijn kast op maat zelf laten 

inmeten en monteren? 
Onze StoreMax kasten zijn gemakkelijk te monteren met behulp van 

onze instructiefilms en handleidingen. Het is echter ook mogelijk om onze meubelexperts 

de kast te laten inmeten en monteren. Neem voor meer informatie over deze service 

contact met ons op via dit formulier. Je zult ervaren dat je binnen een handomdraai een 

kast op maat hebt gemaakt. 

https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/faq/kasten-op-maat/%E2%80%99https:/www.storemax.eu/nl/kastendesigner%E2%80%99
https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/dealers
https://www.storemax.eu/nl/videos
https://www.storemax.eu/nl/handleidingen
https://www.storemax.eu/%E2%80%98https:/www.storemax.eu/nl/over-storemax/montageservice/inmeten-monteren%E2%80%99
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Verkopen jullie ook accessoires voor 

bij de op maat gemaakte kast? 
StoreMax verkoopt ook accessoires voor bij je op maat gemaakte kast. Deze 

accessoires helpen je om je ruimte nog efficiënter te benutten. Door het installeren van 

licht in je kast, heb je je kledingstukken veel sneller gevonden. 

Ook ken je vast en zeker wel het probleem van kleding die zo hoog in de kast hangt dat 

je er niet meer bij kunt zonder een stoel te gebruiken. De garderobelift helpt je om door 

middel van een trekstok je kleding naar beneden te halen. Wel zo makkelijk. En ook voor 

schoenenplanken, riemhouders en broekenrekken ben je bij StoreMax aan het juiste 

adres. Kortom: een kast op maat vindt je eenvoudig en snel bij StoreMax. 

 

Ontwerp direct je eigen kast op maat  

 
 
 Nu ontwerpen >  

https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
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