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Stel zelf je kast en kastinterieur samen 
 
 

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?  

https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
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Stel zelf je kast en kastinterieur samen 
 
 

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. 
Bekijk alle mogelijkheden in onze kastendesigner. Kies na het selecteren van het type kast 
voor Module F, legplanken van boven tot beneden. Natuurlijk kun je voor persoonlijk advies 
ook een bezoek brengen aan een van onze dealers. Het dichtstbijzijnde verkooppunt vind 
je hier. 

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). 

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. 

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. 

https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/dealers
https://www.storemax.eu/nl/videos
https://www.storemax.eu/nl/handleidingen
https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/montageservice
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Stel zelf je kast en kastinterieur samen 
 
 

 

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/application/files/3215/1179/4662/Kasten_op_maat_laten_maken.pdf
https://www.storemax.eu/application/files/3215/1179/4662/Kasten_op_maat_laten_maken.pdf
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
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