Kasten voor in de gang, welke
mogelijkheden zijn er?
StoreMax kasten op maat zijn door de veelzijdigheid en functionaliteit uiterst geschikt voor het
plaatsen in een (kleine) gang. In dit overzicht vind je de meest gestelde vragen over onze StoreMax
op maat kasten voor in de gang.
Staat jouw vraag er niet tussen? Breng dan eens een bezoekje aan een van onze verkooppunten
bij jou in de buurt. Zij helpen je graag verder.

Inhoud (Kasten voor in de gang)
- Kan ik mijn kasten voor in de hal op maat laten maken?
- Welke soorten en uitvoeringen halkasten verkopen jullie?
- Hoeveel kost een kast voor in de gang?

Kan ik mijn kasten voor in de
hal op maat laten maken?
StoreMax comfort biedt verschillende soorten en maten kasten
die volledig naar eigen inzicht kunnen worden ingedeeld.
Daarom zijn de StoreMax kasten ook zo geschikt voor in de gang, waar opbergruimte meestal
schaars is. Als je een nis hebt waar vaak een kapstok staat, zou je bijvoorbeeld wandopbergers
met op maat gemaakte schuifdeuren kunnen plaatsen. Natuurlijk kan je ook een gewone kast op
maat te laten maken. De mogelijkheden met het StoreMax Comfort systeem zijn eindeloos.

Welke soorten en uitvoeringen halkasten
verkopen jullie?
StoreMax verkoopt kasten op maat, kasten zonder gereedschap en opbergsystemen voor aan de
wand, eventueel met op maat gemaakte schuifdeuren. Al deze kasten kunnen worden aangepast
aan jouw gang. Zowel qua maat, en afwerking als qua stijl. Als je genoeg ruimte hebt is een kast
(op maat) of een inbouwkast een goede keuze. Als deze ruimte ontbreekt, maar je wel een vrije
muur hebt, of een nis, is het misschien handiger om opbergsystemen aan de wand te plaatsen. In
het geval van een nis zou je er zelfs nog een schuifdeur voor kunnen plaatsen. Informeer bij een van
onze verkooppunten naar alle mogelijkheden.

Hoeveel kost een kast voor in de gang?
Op onze website vind je geen prijzen van onze kasten omdat wij geen eigen webwinkel hebben.
Vooralsnog wordt StoreMax verkocht via onze verkooppunten, zoals de Hubo en de Praxis. Het is
ook lastig om in te schatten hoeveel de kast precies zal gaan kosten omdat het erg samenhangt
met je eigen wensen. Als je langsgaat bij een van onze verkooppunten kunnen ze je adviseren en
vrijblijvend een offerte uitschrijven.

Ga naar StoreMax.nl

