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Ruimtebesparende Kastenwanden

Deze kastenwanden bieden ongekende mogelijkheden om uw ruimte
optimaal te benutten. De wand vormt 1geheel met uw interieur. Laat
uw creativiteit de vrije loop. Combineer naar hartelust met
verschillende panelen en deuromlijstingen of maak een keuze uit het
assortiment spiegels waarmee u uw ruimte groter laat lijken. Ook
“Coloured Glass” behoort tot de mogelijkheden. Wat is uw keuze?
Tijdloos neutraal of trendy modern.

Het solide systeem staat garant voor een lange levensduur, de
deuren lopen op gelagerde rollers, niet hangend in de rail maar
rollend in een rail over de vloer.

Binnenkasten zijn exact op maat te maken, er is
een uitgebreide keuze in mogelijkheden, de
binnenkasten hebben een standaardhoogte van
2.13 mtr met een maximale breedte van 2.00 mtr.
Ze zijn in diverse kleuren leverbaar. Ook is er een
systeem van een kompleet draadwerk te leverbaar

Uw ruimteprobleem opgelost

Ladenblokken– Garderobehouders– Garderobeliften– schoen en stropdashouders
en vele andere opties zijn voor deze zeer complete kastenwand aanwezig
Hang of legruimte naar keuze in te vullen, 2 segmenten achter 1deur, u kunt per
persoon overzichtelijk sorteren, kleren hangen niet meer door elkaar. Het systeem
is rijk door eenvoud, een kastenwand die op maat gesneden word.
Ladenblok
Of heeft u op kantoor een overzichtelijke wand nodig, ook dat is mogelijk met dit systeem.
Een geruisloos soepel systeem, welke voorzien kunnen worden van sloten, u kunt u
archief na werktijd veilig en gerust achterlaten.
Of heeft u tieners in huis, studerend? Dan is ook de computer een veel geziene gast op
de tienerkamer. Wanneer ze de kamer gaan verlaten is het enige wat ze moeten doen,
de schuifdeur sluiten, wel of niet netjes opgeruimd, geeft niet met gesloten deuren is het
toch altijd netjes.

Schoenenrek

Tienerkamers altijd netjes opgeruimd, maat werk tot op de
cm benut in de slaapkamer, tienerkamer, hal of berging.
Heeft u een opberg-ruimteprobleem, de schuifwand is de
oplossing. Ook in de berging, wasmachine, droger,
diepvries alles achter de schuifwand, netjes opgeruimd
Ook de schuine wand is niet vergeten, ook hier kan
maatwerk geleverd, speels opgezet of zakelijk functioneel

DE PRIJS VAN DEZE WANDEN IS ERG
VRIENDELIJK TE NOEMEN

U kunt deze wanden bij ons bestellen, wij kunnen u
mogelijkheden laten zien aan de hand van schetsen
of complete tekeningen.
Mail ons, geef de hoogte en breedte op en wij geven u
een prijsindicatie. Hierna gaan we de wand exact
invullen en krijgt u de totale prijs, uitgesplitst in aparte
onderdelen.

