
Wandpanelen voor binnen,
beschikt StoreMax daar ook over?
Wandpanelen voor binnen verkoopt StoreMax in verschillende soorten en maten. Hieronder vind je 
een overzicht met de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact met 
ons op via dit contactformulier of ga langs bij een van onze verkooppunten.

Inhoud (Wandpanelen voor binnen)
- Verkopen jullie ook wandpanelen voor binnen?
-  Wat voor soort afwerkingen hebben jullie wandpanelen 

voor binnen?
- Hoeveel kosten wandpanelen voor binnen?
- Hoe monteer ik wandpanelen voor binnen?

Verkopen jullie ook 
wandpanelen voor binnen? 
StoreMax verkoopt wandpanelen die uitermate geschikt zijn voor binnen, bijvoorbeeld in een 
garage, een bijkeuken of een berging. De wandpanelen voor binnen zijn verkrijgbaar in vele 
verschillende soorten, stijlen en maten. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een zwevend paneel. 
Een zwevend paneel wordt aan de achterkant voorzien van het ophang mechanisme.

In wat voor uitvoeringen zijn jullie wandpanelen 
voor binnen verkrijgbaar? 
Onze StoreMax Shelving systemen zijn in verschillende kleuren of materialen verkrijgbaar. Je kunt 
gaan voor een zwevend exemplaar dat aan de achterkant verdekt kan worden bevestigd, maar 
we hebben ook mooie houten, glazen en metalen wandpanelen. Het StoreMax Shelving systeem 
is echter zo ingericht dat het ook op andere manieren helemaal aan jouw smaak kan worden 
aangepast. Informeer eens bij een van onze verkooppunten naar alle mogelijkheden.

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/contact
https://www.storemax.eu/nl/faq/opbergen-aan-de-wand/Kasten-voor-in-de-bijkeuken


Hoeveel kosten jullie wandpanelen voor 
binnen? 
Het is lastig om vast te stellen hoeveel jouw wandpanelen zullen gaan kosten, omdat dit 
samenhangt met het type systeem en het materiaal dat jij uitkiest. Vraag naar de prijs bij een van 
onze verkooppunten. Zij helpen je graag verder.

Hoe monteer ik wandpanelen voor binnen?
De zwevende wandpanelen schroef je eenvoudig vast in de muur. Voor de andere wandpanelen 
kun je kiezen tussen clips of verschillende typen plankdragers. Onze handleidingen zijn hier te 
vinden.

https://www.storemax.eu/nl/handleidingen
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