
Kasten zonder deuren?
Bij StoreMax verkopen we ook kasten zonder deuren met alleen een kastinterieur, zoals 
bijvoorbeeld bij een inloopkast het geval kan zijn. Heb jij een vraag over onze StoreMax 
kastinterieurs zonder deuren? Kijk in onderstaand overzicht met de meest gestelde vragen of jouw 
vraag ertussen staat.

Inhoud (Kasten met legplanken)
- Kan ik jullie kasten ook zonder de deuren bestellen?
-  Welke soorten en uitvoeringen kastinterieurs 

zonder deuren verkopen jullie?
- Hoeveel kost een kast zonder deur?

Kan ik jullie kasten 
ook zonder de deuren 
bestellen?
Onze StoreMax comfort lijn biedt kasten op maat. Je kunt daarom ook alleen een kastsysteem 
zonder de bijbehorende paneeldeuren bestellen. Onze StoreMax kasten maak je precies zoals jij 
dat wil.

Welke soorten en uitvoeringen kastinterieurs 
zonder deuren verkopen jullie?
Onze kastinterieurs of inloopkasten kunnen volledig naar eigen smaak worden samengesteld. Om 
te beginnen kun je kiezen tussen een hoekinterieur of een rechthoekig model, waarna je zelf de 
hoogte, breedte en het aantal rekken bepaald. Je kunt daarnaast ook zelf de verhouding hang- en 
leggedeeltes bepalen, en deze zelfs afwisselen met softclose lades. De planken zijn verkrijgbaar in 
verschillende kleuren en materialen, bijvoorbeeld wit, aluminium of (eiken)hout. Kortom, de kasten 
van StoreMax passen in ieder interieur en je kunt altijd op een later tijdstip alsnog beslissen om een 
passende schuifdeur te monteren.

https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat
https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat/paneeldeuren
https://www.storemax.eu/nl/faq/kasten-op-maat/kasten-voor-inloopkast


Hoeveel kost een kast zonder deur?
Natuurlijk bespaar je op je kast door geen op maat gemaakte schuifdeur mee te bestellen. De 
uiteindelijke prijs van jouw kastinterieur is echter moeilijk te bepalen, omdat het afhangt van de 
keuzes die je maakt in de samenstelling van jouw kast. De prijs wordt bepaald aan de hand van 
het formaat van de kast, het materiaal en bijvoorbeeld de accessoires, zoals licht of sensoren, die 
iemand erbij wil bestellen. Het beste kun je een offerte op laten maken bij een verkooppunt bij jou in 
de buurt.

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