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Schuifdeuren en
interieurs op maat
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Pag 2: Standaard omlijsting zilver. Deuren met kersen Romana en glas wit. Interieur Ivoor met laden op maat. Lampenset Sirius

Een smaakvolle invulling voor uw opbergruimte
StoreMax Comfort is een compleet assortiment
schuifdeuren en kastinterieurs volledig op maat gemaakt.
Hiermee stelt u uw persoonlijke kastenwand samen. In
de slaap- of woonkamer, op zolder of in de hal, in de
werk- of kinderkamer, maar ook in een representatieve
kantoorruimte, in de vergaderzaal of showroom, er is altijd
een passende, smaakvolle invulling voor uw specifieke
behoefte aan opbergruimte.

Uw eigen stijl bepaalt de unieke, eigentijdse, speelse
of juist klassieke inrichting van uw ruimte. Rommelige
elementen die rust en harmonie verstoren worden aan
het oog onttrokken door stijlvolle paneel-, glas- of
spiegeldeuren. De mogelijkheden zijn onbegrensd.
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Pag 4: Aluminium omlijsting naturel. Meervlaksdeuren met Glas Grijs Metaal en Glas Bordeauxrood. Interieur ivoor met laden op maat.

Stel zelf uw kleurencombinatie samen
Schuifdeuren
Met schuifdeuren van StoreMax kunt u een kast afwerken met
een kleurencombinatie die u zelf samenstelt. U heeft keuze uit
meerdere uni- en houtdecoren, maar ook glas- en spiegeldeuren
behoren tot de mogelijkheden. StoreMax schuifdeuren zijn altijd
maatwerk en een schuifdeurenkast van muur tot muur is geen
enkel probleem. Met schuifdeuren tot wel 279 cm hoog en
100 cm breed is StoreMax geschikt voor elke plek in het huis.
Rust uw schuifdeurenkast uit met softclose voor een perfecte
afwerking.
Deuromlijstingen
In het programma zitten een tweetal stalen deuromlijstingen
(1 en 2) en één aluminium omlijsting (3). Deze zijn leverbaar
in de afgebeelde decoren. Met het sterke aluminium
deuromlijstingssysteem kunt u meervlaksdeuren creëren, dus
verschillende of meerdere deurvullingen in één deur.

StoreMax Options

Lampenset Vega

Lampenset Orion

Lampenset Sirius

Let op de diverse mogelijkheden:

1
Standaard omlijsting staal

2

3

Brede omlijsting staal

Aluminium omlijsting
Deze zes kleuren
horen bij de stalen
omlijstingen (1 en 2).

Wit

Zwart

Zilver

Brons

Beuken

Kersen

Deze vier kleuren horen bij
aluminium omlijstingen (3).
Wit

Zwart

Naturel

Champagne

Van muur tot muur
Van muur tot zijwand
		

Aan één zijde onder een schuin dak*
*Alleen bij minimaal drie deuren.
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Pag 6: StoreMax Landelijke deuren, type Dordogne in ivoor. Handgrepen Modern aluminium. Interieur Frigo wit. Lampenset Sirius.

Kies voor de sfeervolle landelijke deuren
Naast de schuifdeuren met omlijstingen biedt StoreMax
ook landelijke deuren. Deze massieve deuren hebben een
patroon in de deur en geen omlijsting. Met de optionele
bovenlijst en handvatten maakt u de schuifdeurenwand af.

Landelijke deuren zijn verkrijgbaar in vier modellen:
Provence, Bretagne, Dordogne en Elzas in de kleuren
Frigo wit, Ivoor en Agaatgrijs.
Verhoog het gebruiksgemak met handgrepen, verkrijgbaar
in twee uitvoeringen: Klassiek en Modern in de kleuren
brons en aluminium.

Provence

Bretagne

Dordogne

Elzas

Frigo wit

Ivoor

Agaatgrijs

Klassiek

Modern

7

8

Interieur en inloopkast
Om een compleet kastinterieur op te bouwen is er ook een
bijpassend maatwerk interieur verkrijgbaar in 8 decoren en
tot 279 cm hoog. Het kastinterieur is altijd volledig op maat
gemaakt, zowel in de breedte als in de hoogte.
De diepte is leverbaar tot 60 cm, om probleemloos
overhemden op te kunnen hangen, maar ook tot een diepte
van 30 cm. Door toevoegen van garderobestangen en
softclose lade op maat, krijgt u een luxe kledingkast. U
deelt de kast volledig naar eigen hand in. Omdat StoreMax
een hoekmodule aanbiedt, is een interieur voor twee
wanden mogelijk.

Pag 8: Interieur Ivoor met laden op maat.

Verkrijgbaar in de volgende decoren:

Frigo wit

Ivoor

Aluminium

Zandbeige

Eiken Ferrara natuur

Kersen Romana

Noten tabak

Wengé

Een inloopkast is de ideale opbergruimte voor
kleding of andere spullen. Afhankelijk van de
beschikbare ruimte kunt u een kamer volledig
benutten met een inloopkast. Een StoreMax
inloopkast is een betaalbare oplossing voor uw
woning.

StoreMax Options
Boven van links naar rechts:
broekenrek, verlichte
garderobestang, riemhouder en
automatisch dassencarroussel
met verlichting
Onder van links naar rechts:
dassenhouder met bakje,
schoenenrek, en garderobelift
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Kleuren
deurvullingen
en
zijpanelen
Zijpanelen zijn te verkrijgen in alle hout- en unikleuren in 22 mm.
Unikleuren

Trendkleuren

Basiskleuren

Frigo wit*

Schrijfbord wit

Ivoor*

Vanille

Zandbeige*

Warm grijs

Pastel blauw

Lavendel blauw Krijtbord zwart

Agaatgrijs**

Zwart

Houtstructuren

Canadees
Eik Cremona
ahorn cremewit champagne

Eiken Ferrara
Kersen Romana Eik Calais
natuur*		
licht

Beuken
combi-line

Calvados
Kersen natuur
natuur		

Calvados
roodbruin

Kersen
Noten
Lombardo		

Woodline
mocca

Blank

Brons

Melkglas

Grijs

Pastel geel

Pastel blauw

Cappuccino

Spiegels

Grijs

Gekleurd glas

Wit

Blank

Grijs metaal

Licht beige

Bordeauxrood

Unikleuren		

Glas

Kristalwit

China rood		

Stripes Milano

Wengé*

* Tevens verkrijgbaar in 22 mm ABS en 38 mm ABS. ABS is een sterke stootvaste afwerkingsrand.
** Agaatgrijs zijpanelen zijn enkel leverbaar in 22 mm ABS
Hoogglans wit en schrijfbord wit zijn niet leverbaar als zijpaneel.

Hoogglans wit

Aluminium*

Lime groen

Orange

Antraciet

Zwart

Spiegel

Happy orange

Signaal rood

Stripes Milano

Houtstructuren

Italiaans noten Fino brons
Walnoot
			

Zebrano
antraciet

Noten tabak*

Pag 10: Aluminium omlijsting wit, meervlaksdeuren met glas Antraciet en Eik Cremona champagne. Interieur Frigo wit. Lampenset Vega.
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Onbegrensd combineren met StoreMax Comfort
Compleet schuifdeur- en interieursysteem

Omslag: A
 luminium omlijsting naturel. Meervlaksdeuren met Walnoot
en Glas Zwart, houtnerf horizontaal. Interieur Aluminium.
Lampenset Sirius

Art. nr.: 01264 (9/10T) Wijzigingen in model en maatvoering voorbehouden.
Getoonde kleuren kunnen afwijken van originele deurvullingen en deuromlijstingen.
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