Wat kost een schuifdeur?
Ben je op zoek naar een schuifdeuren en heb je een vraag over de kosten? Hieronder vind je
enkele veel gestelde vragen over de kosten van schuifdeuren. Neem voor meer informatie contact
op met een van onze verkooppunten. Neem dan via dit contactformulier contact met ons op.

Inhoud (Wat kost een schuifdeur)
- Hoeveel kosten zelfbouw schuifdeuren?
- Hoeveel kosten textiel schuifdeuren?
- Hoeveel kost het laten plaatsen van een schuifdeur?

Hoeveel kosten
zelfbouw schuifdeuren?
De prijs van een set zelfbouw schuifdeuren van StoreMax Basic ligt volledig aan jouw eigen wensen
en daarom is het lastig om te zeggen hoeveel het je gaat kosten. Neem jij lage schuifdeuren,
kamerhoge schuifdeuren of wil je een enkele scheidingsdeur? Kies je voor een rollend of hangend
schuifsysteem? Zijn schuifdeuren genoeg of wil je er ook een compleet kastinterieur bij? Al
deze factoren spelen bepalen de prijs die je uiteindelijk zal betalen. Neem contact op met je
dichtstbijzijnde verkooppunt.

Hoeveel kosten textiel schuifdeuren?
De prijs van je textiel deur hangt af van de afmeting, het soort textiel en of je een rollend of hangend
systeem wil. De mogelijkheden zijn eindeloos en daarom is het lastig om in te schatten wat jouw
textiel deur zal gaan kosten. Neem contact op met een van onze verkooppunten en laat ze zien hoe
jouw ideale schuifdeur eruit moet komen te zien.

Hoeveel kost het laten plaatsen van een
schuifdeur?
Je kunt je StoreMax schuifdeuren door onze montageservice laten inmeten en monteren. Je
hoeft dan zelf nergens meer naar om te kijken en weet zeker dat jouw schuifdeur vakkundig zal
worden geplaatst. De prijs voor het inmeten en plaatsen van een schuifdeur hangt af van het aantal
schuifdeuren en of er ook extra interieur moet worden geplaatst. Kijk in het onderstaande overzicht
hoeveel het laten plaatsen van je schuifdeuren zal kosten.
Inmeten en monteren 2 - schuifdeur kast: 284 euro voor schuifdeuren en 399 euro inclusief interieur
Inmeten en monteren 3 - schuifdeur kast: 379 euro voor schuifdeuren en 549 euro inclusief interieur
Inmeten en monteren 4 - schuifdeur kast: 474 euro voor schuifdeuren en 699 euro inclusief interieur
Bovenstaande prijs zijn inclusief 21% btw.
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