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Stel zelf je kast en kastinterieur samen 
 
 

Kasten voor woonkamer, kun je daarvoor 

ook bij StoreMax terecht? 

 
Kasten voor woonkamer vind je bij StoreMax. Hieronder staan een aantal veel gestelde 
vragen over kasten voor in je woonkamer. Heb je een vraag die hier niet tussenstaat? Neem 
dan via dit contactformulier contact met ons op. 

 

 
 

Inhoud (Kasten voor woonkamer) 

Kan ik mijn kasten voor in de woonkamer op maat laten maken? 
Verkopen jullie ook inbouwkasten voor in de woonkamer? 
Wat kost een woonkamer kast op maat? 
Is het mogelijk om een kast voor in mijn woonkamer online te bestellen? 

Kan ik mijn kasten voor in de woonkamer op maat laten 

maken? 

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/contact
https://www.storemax.eu/application/files/1815/1453/1869/Kasten_voor_woonkamer.jpg
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Stel zelf je kast en kastinterieur samen 
 
 

Ja, je kunt je kasten voor in de woonkamer bij StoreMax op maat laten maken. Kasten uit de 
StoreMax comfort lijn kun je helemaal zelf ontwerpen met behulp van onze kastendesigner. 
Je hebt de keus uit een op maat gemaakt kast interieur maar ook de deuren en de afwerking 
kun je naar jouw smaak ontwerpen. Stel dat je op zoek bent naar een woonkamer kast waar 
jouw televisie in past. Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een kastinterieur, met extra 
ruimte tussen de planken. 

Verkopen jullie ook inbouwkasten voor in de woonkamer? 

Ook voor je inbouwkast voor in de woonkamer kun je bij ons terecht. Als jij een woonkamer 
hebt met een nis, kun je praktisch gebruik maken van deze ruimte door een kastinterieur te 
bevestigen en kamerhoge schuifdeuren te plaatsen. 

Wat kost een woonkamer kast op maat? 

Hoeveel jouw woonkamer kast op maat gaat kosten hangt af van het formaat, het type deur, 
de afwerking en eventuele kast accessoires. Om een idee te krijgen kun je hier in onze 
kastendesigner jouw ideale kast samenstellen. De offerte toont consumenten adviesprijzen 
en zal dan rechts van de designer verschijnen. Zo weet je ongeveer wat jouw kast voor in de 
woonkamer zal gaan kosten. 

Is het mogelijk om een kast voor in mijn woonkamer 

online te bestellen? 

Helaas is het nog niet mogelijk om op onze site een kast online te bestellen. Het is echter wel 
mogelijk om via onze kastendesigner een kast te ontwerpen. Dit ontwerp kun je meenemen 
naar een van onze dichtstbijzijnde dealers. Zij helpen je graag verder en voor je het weet 
staat jouw nieuwe kast in je woonkamer. 
 

 

  

https://www.storemax.eu/nl/faq/kasten-op-maat/%E2%80%99https:/www.storemax.eu/nl/kastendesigner%E2%80%99
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
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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/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
https://www.storemax.eu/nl/kastendesigner
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