
Schuifdeuren voor in de wand, 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.

Inhoud (Schuifdeuren voor in de wand)
-  Kan ik bij jullie ook schuifdeuren voor aan  

de wand kopen?
- Wat voor uitvoeringen schuifdeuren hebben jullie?
- Hoeveel kost een schuifdeur voor aan de muur?

Kan ik bij jullie ook 
schuifdeuren voor aan de wand kopen?
Je kunt bij onze verkooppunten ook StoreMax schuifdeuren voor aan de wand kopen. Of je 
nou een beginnende of ervaren klusser bent maakt niets uit, het zelfbouw schuifdeursysteem is 
eenvoudig te monteren, zelfs in je wand. Je hebt de keuze uit lage en kamerhoge schuifdeuren. De 
lage schuifdeuren zijn ideaal voor op zolder of in een werkplaats. De kamerhoge schuifdeuren zijn 
meer geschikt voor een kast in bijvoorbeeld een slaapkamer.

Welke uitvoeringen schuifdeuren op maat voor 
aan de wand hebben jullie?
Je maakt een schuifdeur voor aan de wand op maat helemaal naar jouw eigen smaak ontwerpen 
door te kiezen voor een rollend of hangend schuifdeursysteem, een eventuele omlijsting en het 
materiaal van de schuifdeurpanelen. StoreMax heeft verschillende kleuren deurvullingen in het 
assortiment, bijvoorbeeld wit, antraciet, licht eiken en donker eiken. De panelen zijn allemaal van 
hout en 8 mm dik. Je zou eventueel ook voor eens schuifdeurpaneel van textiel kunnen gaan. 
Al deze factoren maken dat jij de kast op maat perfect kunt laten aansluiten op jouw woonstijl.

https://www.storemax.eu/nl/kasten/zelfbouw-schuifdeuren
https://www.storemax.eu/nl/faq/zelfbouw-schuifdeuren/schuifdeuren-op-zolder-maken


Hoeveel kost een schuifdeur voor  
aan de muur?
Informeer bij je dichtstbijzijnde StoreMax dealer of verkooppunt hoeveel jouw schuifdeur zal gaan 
kosten. Wij kunnen geen exacte prijs geven omdat het afhangt van de maat, het ophangsysteem 
en het materiaal dat jij kiest. Sommige StoreMax dealers hebben ook een webwinkel waar je alvast 
de opties en de bijbehorende prijzen kunt bekijken.

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/dealers
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