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www.storemax.nl
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Stijldeuren modern, model Rivièra in mat antraciet met deurgreep Como en interieur aluminium.

Voor iedere ruimte
een mooie en
passende kastenwand
Stijlvolle, trendy en kwalitatief hoog

Ontwerp je eigen kast op maat

waardige

maat

Stel online je eigen kast samen met

gemaakt, dat is StoreMax! StoreMax is

de kastendesigner van StoreMax op

een merk met een compleet assortiment

www.storemax.nl. Met de kastendesigner

van

ontwerp je heel eenvoudig zelf een kast

kasten

volledig

smaakvolle

multifunctionele

op

schuifdeuren

tot

kastinterieurs.

Elke

die helemaal bij je interieur past.

schuifdeurkast kan je met het uitgebreide
assortiment geheel naar eigen wens
samenstellen zodat het perfect aansluit in
de stijl van jouw slaapkamer, woonkamer,
zolder, keuken of kantoorruimte. Je
kunt hierbij kiezen uit een breed scala
aan modellen en kleuren die binnen de
laatste interieurtrends en uiteenlopende
woonstijlen passen. Laat je inspireren

www.storemax.nl

door de oneindige mogelijkheden en
de kenmerkende stijl van StoreMax, die

Care for nature

bekend staat om haar stijlvolle, unieke

Alle kasten op maat uit deze brochure zijn

uiterlijk en haar warme, moderne kleuren.

vervaardigd uit hoogwaardig materiaal
en dragen het PEFC keurmerk. Dit staat

StoreMax staat voor unieke opberg

garant voor hout dat afkomstig is uit

oplossingen.

heeft

duurzaam beheerde bossen en past

Storemax ook StoreMax Basic, een

binnen de filosofie van StoreMax om

zelfbouw schuifwandsysteem, Shelving,

verantwoordelijkheid te nemen voor onze

opbergsystemen voor aan de muur

rol in de samenleving.

en StoreMax Smartbox, een moderne

Wil je meer informatie? Bezoek de website

kast die je snel en eenvoudig zonder

www.storemax.nl

Naast

maatwerk

gereedschap in elkaar zet.
Het maatwerk concept is in Nederland

Inhoudsopgave

ontwikkeld en geproduceerd en biedt voor

Paneeldeuren

elke wens een kwalitatief hoogwaardig
product voor een aantrekkelijke prijs.
Kortom: betaalbare kwaliteit,
afgestemd op jouw wensen!
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Eiken naturel deurvulling met Regular aluminium omlijsting en standaard wit kastinterieur.

Paneeldeuren
Met StoreMax stel je de paneeldeuren zelf
samen en worden deze precies op maat
gemaakt, zodat je kast perfect bij jouw
persoonlijke woonstijl past.
Je kunt heel eenvoudig een schuifdeur
kast op maat creëren en naar eigen
wens combineren met de verschillende
stijlen, materialen en kleuren. Er zijn tal
van

uiteenlopende

Van

levendige

kleurcombinaties.

kleuren

tot

stijlvolle

neutrale tinten, maar ook spiegeldeuren,
glasdeuren

en

houtdecoren

behoren

tot de mogelijkheden. In je interieur
zijn houtproducten dan ook een graag
geziene gast. Duurzaam, gemakkelijk te
onderhouden en karakteristiek. Met deze
paneeldeuren creëer je sfeer en rust in
een ruimte!
Voor de deurvulling kun je kiezen voor één
vlak in een strakke gestroomlijnde look,
of twee of meer vlakken. Hierbij kun je
spelen met meerdere kleuren in een deur
om een speels effect te creëren. Selecteer
vervolgens een bijpassende deuromlijsting
die de look van de deur compleet maakt.
Kies de bijpassende omlijsting

Ontwerp je eigen schuifdeurkast
Stel

je

met

de

eigen

schuifdeurkast

online

samen

kastendesigner

van

StoreMax op www.storemax.nl. Met de
kastendesigner kun je heel eenvoudig
zelf je kast ontwerpen die helemaal bij je
interieur past.
Door de 3D weergave krijg je een goed
en realistisch beeld van het eindproduct
plus de totaalprijs. Ben je tevreden met
je ontwerp? Print je ontwerp uit en neem
het mee naar een bouwmarkt. Laat je
ontwerp controleren door de specialisten
zodat je er jarenlang plezier van hebt!

Regular aluminium omlijsting
in kleur naturel

Standaard aluminium omlijsting
wit, champagne en naturel

Met de standaard aluminium omlijsting
kun je eindeloos combineren met alle
kleuren deurvullingen. Zoek je meer een
voud of minder keuze, dan kun je kiezen
voor het regular model. Hierbij is de om
lijsting verkrijgbaar in de kleur naturel en
te combineren met de eigentijdse kleuren
deurvullingen wit, ivoor, aluminium, eik

www.storemax.nl

en marne en eiken natuur. Het totale
kleurenoverzicht vind je op pagina 6.
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Kleurenoverzicht deurvullingen en zijpanelen.
Je kunt met schuifdeurkasten eindeloos combineren met onderstaande kleuren deurvullingen in hout-, fantasie- en
unikleuren, maar ook met de uitvoeringen in glas en spiegel. Met deze brede keuze stel je altijd een schuifwand
kast samen die perfect bij je interieur past, of het nu strak, zakelijk, kleurrijk of warm moet zijn. De zijpanelen zijn te
verkrijgen in diverse hout- en unikleuren.
Glas

Houtdecoren

Unikleuren

Hoogglans wit*

Eiken Marne**

Wit

Kristal wit

Eiken Cremona
Champagne

Melkglas

Eiken Bardolino

Blank

Eiken authentiek

Grijs

Mali wenge

Grijs metaal

Eiken grijs

Cappuccino

Scandinavisch pine wit

Zwart

Eiken natuur**

Stripes Milano

Wit**

Ivoor**

Agaatgrijs

Basalt

Kashmir

Aluminium**

Walnoot

Zwart

Fuchsia

Nachtblauw
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Fantasiedecoren

Grijsblauw

Schrijfbord wit*

Zacht grijsblauw

Krijtbord zwart*

Fjord groen

Industrieel beton grijs

Spiegels

Blank

Brons

* Deze deurvullingen zijn niet leverbaar als zijpaneel. Getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke decoren
** Deze deurvullingen zijn ook in 8 mm te combineren met de Regular omlijsting. De standaard omlijsting wordt gecombineerd met
de 12 mm deurvulling. Alle rechten voorbehouden © JéWéRET BV

Paneeldeuren in Fjord groen en Scandinavisch pine wit met aluminium naturel omlijsting, linnen kastinterieur en twee lades
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Paneeldeuren in eiken Bardolino en glas wit met aluminium naturel omlijsting, interieur wit en twee lades.
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Stijldeuren landelijk, model Dordogne in wit met deurgreep modern aluminium en interieur wit.

Stijldeuren
Landelijke stijldeuren

Landelijke deurmodellen

In de collectie landelijke stijldeuren van
StoreMax vind je prachtige deuren die
warmte en sfeer in huis brengen. Een lan
delijke deur past perfect bij huizen met au
thentieke elementen, waar je tot rust komt
en heerlijk kan cocoonen in een sfeervolle
omgeving.
De kwalitatief hoogwaardige uitstraling
wordt gekenmerkt door de maatwerk
deuren in combinatie met de stijlvolle
frezing. Afhankelijk van je persoonlijke

Loire				

voorkeur en budget kun je heel wat richt

Provence		

ingen op en de deuren volledig naar ei
gen wens samenstellen. Zo kun je kiezen

Dordogne

Bretagne

		 Picardië

uit vijf verschillende deurmodellen, negen
stijlvolle kleuren en bijpassende handgre
pen, bovenlijsten en accessoires. Volg de
eenvoudige stappen om jouw ideale kast
te creëren!
Het kleurenoverzicht vind je op pagina 12.

Kleur je deur!
Liever de stijldeur in jouw gewenste kleur
schilderen? Dat kan!
Kies binnen de Regular lijn je gewenste
model en schilder deze na het aanbrengen
van de grondverf in jouw favoriete kleur.

Ontwerp je eigen schuifdeurkast
Stel je eigen kast samen met de
kastendesigner

van

StoreMax

op

www.storemax.nl. Met de kastendesigner
kun je heel eenvoudig zelf je eigen kast
ontwerpen die helemaal bij je interieur
past.

Handgrepen

Landelijk

Modern

Maggiore

Nuovo

Como

www.storemax.nl
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Stijldeuren

Moderne deurmodellen

Moderne stijldeuren
Strakke lijnen en rechte hoeken komen
samen in de moderne stijldeuren van
StoreMax. De kwalitatief hoogwaardi
ge uitstraling wordt gekenmerkt door de
massieve deuren in combinatie met de
stijlvolle frezing.
De deuren worden volledig naar eigen
wens samengesteld. Zo kun je kiezen
uit

verschillende

modellen,

Corsica				
Alpes		
Normandië
		
Rivièra

kleuren,

Ardèche

bijpassende handgrepen, bovenlijsten en
Handgrepen

accessoires.
Ruime keuze uit diverse decoren

Wit

Hoogglans wit

Landelijk

Ivoor

Agaatgrijs

Antraciet

Basalt

Structuur eiken wit

Structuur wit

Structuur zwart

Fineer*

Spiegel zilver**
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* Fineer is alleen te combineren met deurmodel Corsica
** Spiegel zilver is alleen te combineren met deurmodel Loire

Modern

Maggiore

Nuovo

Como

Stijldeuren modern, model Corsica met fineer met deurgreep Nuovo en interieur eiken natuur.
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Stijldeuren modern, model Picardië met deurgreep Nuovo en interieur eiken natuur.

15

16

Inloopkast met paneeldeuren wit en eiken natuur, interieur wit en lamp Sirius.

Kastinterieur en
inloopkast
Interieurmodules

Altijd al gedroomd van een inloopkast?
Dat is mogelijk met StoreMax! Een in
loopkast creëert rust en zorgt voor een
opgeruimd geheel. Doordat je de indeling
van de inloopkast zelf bepaalt, behoud je
overzicht en maak je optimaal gebruik van
de ruimte in je woning. Door de afwisse
ling van hang- en leggedeelten en soft
close lades maak je de kast compleet en
praktisch in gebruik.
Kies uit de verschillende interieurmodules
en kleuren om jouw gewenste inloopkast
samen te stellen. De maximale en meest
gekozen diepte is 60cm. Zo kun je
makkelijk je kleding kreukvrij ophangen!
Met de op maat gemaakte StoreMax
inloopkast creëer je voor een betaalbare
prijs een prachtige overzichtelijke opberg
ruimte. Je zult versteld staan van de
metamorfose en elke dag genieten van je
luxe inloopkast.

Ruime keuze uit diverse decoren

Keuze uit 3 ladegrepen

Wit

Ivoor

Greep Blok

Greep Beugel

Greep Brievenbus

Aluminium

Linnen

Antraciet

Eiken natuur

Walnoot

Ontwerp je eigen kastinterieur of inloopkast
op www.storemax.nl
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Accessoires
Maak je dagelijkse routines gemakkelijk door de juiste combinaties
Ledverlichting met afstandsbedieneing

te maken met onderstaande accessoires.

Schoenenplank op maat

Garderobelift

Garderobestang

Ledlamp Piccola

Ledlamp Sfera

Schoenenrek.

Lamp Dolce

Lamp Orion

Ledlamp Luce
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ONTWERP JE EIGEN KAST OP MAAT

3D WEERGAVE

Stel online je eigen kast samen met
de kastendesigner van StoreMax op
www.storemax.nl.

Met

de

kasten

designer kun je heel eenvoudig zelf een
kast samenstellen die helemaal bij je inte
rieur past.
Door de 3D weergave krijg je een goed
en realistisch beeld van het eindproduct
plus de totaalprijs. Hiernaast een aantal
voorbeelden hoe jouw eigen ontworpen
kast er uit kan zien.
Zodra je tevreden bent met je ontwerp,
print het uit en neem het mee naar de
bouwmarkt of haal het online op in de

Schuifdeurkast met paneeldeuren wit en
eiken natuur, interieur linnen en twee lades

winkel. Laat je ontwerp controleren
door een specialist zodat je er jarenlang
plezier van hebt!

www.storemax.nl
Stijldeuren landelijk, model Picardië met deurgreep nuovo

INMETEN EN MONTEREN
Liever jouw kast op maat laten opmeten
en monteren door een specialist? Dat
kan! Informeer naar de mogelijkheden bij
de servicebalie of lees alle informatie op
www.storemax.nl

Inloopkast met schuifdeuren Loire wit met spiegel
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Schuifdeuren en
kastinterieurs op maat
www.storemax.nl
Art. nr.: 01886 (01/’16) Wijzigingen in model en maatvoering voorbehouden.
Getoonde kleuren kunnen afwijken van originele deurvullingen en deuromlijstingen.

