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Zelfbouw kastinterieur
en draaideuren
zonder gereedschap
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• snel, simpel en sterk 
• 100% zonder gereedschap
• verhuisbaar
•  extra hoog (220 cm) en  

extra diep (60 cm)
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Kast zonder deuren Kast met draaideuren Kast met schuifdeuren

Snel, simpel en sterk
Snel en eenvoudig een kast in elkaar zetten? Dat kan 
in een handomdraai met het nieuwe montagesysteem 
Smartbox! Met de eenvoudige klikverbinding kunt u zelf uw ideale 
kast samenstellen en volledig zonder gereedschap monteren.
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 Bepaal de inrichting van uw kast
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 Kies voor draai- of schuifdeuren
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 Maak uw kast compleet

Met accessoires zoals een handgreep, lampenset of stelvoeten.

U heeft de keuze uit legplanken, een garderobestang en een ladeset.
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1  Kies uw kastbreedte
Bepaal het aantal kastelementen van  
40 en/of 80 cm breed voor de gewenste kastbreedte.
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Snel, simpel en sterk
Aan de hand van duidelijke handleidingen zet u  
snel en eenvoudig alle onderdelen in elkaar,  
zonder gereedschap. Met de oranje strips (1) 
bevestigt u alle panelen en de ladeset. De ladeset 
wordt bevestigd met behulp van een aantal pinnen 
(2) die u met de hand erin drukt. De scharnieren 
(3) van de deur klikt u met alle gemak erin, net als 
de plankendragers. De stelvoeten (4) geven de 
mogelijkheid om oneffenheden in de vloer op te vangen. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om twee of meerdere kasten aan elkaar vast te maken middels een 
kastverbinder. 

Het assortiment
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Zo eenvoudig is het
Breedte Diepte Hoogte Kleur

Kastelement 80 cm 60 cm 220 cm wit
Kastelement 40 cm 60 cm 220 cm wit
Deur 40 cm - 220 cm wit
Deur 40 cm - 220 cm eiken
Deur 40 cm - 220 cm blauw
Ladeset 80 cm 56,5 cm 35,5 cm wit
Ladeset 40 cm 56,5 cm 35,5 cm wit
Legplank 80 cm 56,5 cm - wit
Legplank 40 cm 56,5 cm - wit
Garderobestang 80 cm - - alu
Garderobestang 40 cm - - alu
Deurgreep alu
Lampen, 2 stuks alu
Stelvoeten, 4 stuks en 2 kastelementverbinders zwart
Scharnieren, 4 stuks voor 1 deur alu



Snel, simpel en sterk
Met draaideuren maakt u de kast compleet. Deze zijn ook zonder gereedschap 
te monteren. Kiest u voor schuifdeuren, dan is het StoreMax Basic R-60 systeem 
een uitstekend alternatief. Dit systeem vereist wel gereedschap.
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• snel, simpel en sterk 
• 100% zonder gereedschap
• verhuisbaar
• extra hoog en extra diep
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