
Kasten voor in de hal, 
welke mogelijkheden zijn er?
Kasten voor in de hal ontdek je bij StoreMax. Hieronder vind je enkele veel gestelde vragen over 
halkasten. Heb je een vraag die hier niet tussenstaat? Neem dan via dit contactformulier contact 
met ons op of stuur een e-mail. 

Inhoud (Kasten voor in de hal)
- Kasten voor in de hal op maat laten maken?
-  Verkopen jullie ook inbouwkasten 

voor in de hal?
-  Welke soorten en uitvoeringen 

halkasten verkopen jullie?
-  Is het mogelijk om een hal kast online 

te bestellen?

Kan ik mijn kasten 
voor in de hal op maat laten maken?
Ja, wij verkopen kasten voor in de hal op maat in onze StoreMax Comfort collectie.

Verkopen jullie ook inbouwkasten 
voor in de hal? 
Ja, Storemax verkoopt inbouwkasten die je helemaal zelf kunt inrichten en dus precies passend 
kunt maken voor een nis in jouw hal. Denk bijvoorbeeld een aan de nis waar vaak een kapstok 
hangt. Bij Storemax kun je het kastinterieur zo samenstellen dat het volledig aansluit bij jouw 
behoeften. Misschien wil je wel planken om zo een voorraadskast te creëren, maar ook een 
garderobe kast met spiegeldeuren en een schoenenkast zou in je gang niet misstaan. Werk je 
inbouwkast af met een van onze schuifdeuren op maat.

https://www.storemax.eu/nl/over-storemax/contact
https://www.storemax.eu/nl/kasten/kasten-op-maat


Welke soorten en uitvoeringen halkasten 
verkopen jullie?
StoreMax heeft zowel gewone kasten als inbouwkasten voor in de hal in het assortiment. Beide 
kasten kunnen naar je eigen smaak worden samengesteld doordat je zelf het kastinterieur, het type 
deur, de afwerking en de kastaccessoires kunt kiezen. Ga jij voor landelijk, modern of basic? Met 
het kastensysteem van StoreMax kan het allemaal.

Is het mogelijk om een hal kast 
online te bestellen?
Het is vooralsnog niet mogelijk om halkasten uit onze StoreMax comfort collectie bij ons online te 
bestellen. Het is echter wel mogelijk om alvast een ontwerp van jouw kast in de kastendesigner 
te maken. Dit ontwerp kun je vervolgens meenemen naar een leverancier van de StoreMax 
kastsystemen bij jou in de buurt.

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