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Jouw ruimte. Jouw idee.
Meubels op maat



De nieuwe catalogus van jouwMaatkast.nl is uit. Tijd om eens lekker te gaan zitten 
en je te laten inspireren door de vele nieuwe inrichtingsideeën. 

Op de volgende 32 pagina's vind je tips en trucs voor het inrichten van je woning.
Stap in de inspirerende woonwereld van jouwMaatkast.nl en loop samen met ons door 
stijlvol ingerichte ruimtes met perfect op maat gemaakte meubels. 

Onze catalogus is met zorg samengesteld om je woning nog mooier en slimmer in 
te richten. Functioneel design van hoge kwaliteit met een unieke uitstraling maakt 
van je huis een thuis. Is dat niet iets dat we allemaal willen?

Daarom delen onze ervaren collega's op elke pagina hun beste ideeën en leukste 
klantervaringen met jou - steeds met als doel je te inspireren en je handige tips voor 
je eigen onlineconfiguratie te geven. Want bij jouwMaatkast.nl is iets pas perfect 
als het perfect bij jou past!

We weten zeker dat je erg enthousiast zult zijn en wensen je alvast veel plezier bij 
het configureren van je eigen op maat gemaakte meubels.

Het team van

Beste klant,
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        Iets is pas perfect 
           als het perfect bij 
    jou past – en jij bepaalt 
             wat perfect is.
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 Deskundig advies: +31 (0) 20 262 2970    contact@jouwMaatkast.nl

In slechts 3 stappen 
online je droommeubel ontwerpen

1. Kies het gewenste meubelstuk op www.jouwMaatkast.nl
Bepaal welk soort meubel je zelf wilt configureren.

2. Ontwerp het gekozen meubelstuk met de 
onlineconfigurator geheel volgens je persoonlijke wensen.

Kies de afmetingen, de inrichting en het design van je droommeubel. Op verzoek helpen 
de meubelspecialisten van jouwMaatkast.nl je bij de configuratie.

3. jouwMaatkast.nl vervaardigt je unieke meubelstuk.
Na een paar weken wordt je droommeubel bij je thuis bezorgd. 
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Kledingkasten op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.
Dein Raum. Deine Idee.

Een kledingkast is een klassiek en functioneel meubelstuk dat bijna in elke 
slaapkamer staat. Kledingkasten zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten, maar 
bieden lang niet zoveel mogelijkheden dan de kasten die je zelf kunt configureren 
bij jouwMaatkast.nl. 

Bij jouwMaatkast.nl bepaal je de afmetingen van alle deuren en vakken zelf aan de 
hand van de specifieke afmetingen van je ruimte. Je kunt een kast zo hoog maken 
dat hij tot aan het plafond reikt en zo breed dat hij de hele wand bedekt. 

Maar je kunt ook smalle kasten en deuren configureren met meerdere kleine vakken 
voor ondergoed, stropdassen, sieraden, sjaals en accessoires om je spullen 
makkelijk op orde te houden.

Ook bij het bepalen van de look van je kast heb je alle vrijheid. Tussen de meer dan
40 verschillende decors vind je vast en zeker ook een decor dat perfect bij jouw
wensen past. 

Eén kast,
talloze 
mogelijkheden

„Lichte decors in wit en crème maken je 
ruimtes groter. Ook adviseer ik om voor een 
spiegeldeur te kiezen. Hierdoor wordt het 

licht gereflecteerd en lijkt de ruimte nog groter.“ 

Janine, interieuradviseur 

TIP

Kledingkast in wit hoogglans en wit, 
prijsvoorbeeld: € 4990

Sideboard in wit hoogglans en wit, 
prijsvoorbeeld: € 1191

Hoekkast in wit en beuken, prijsvoorbeeld: € 5019

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

Sideboard in wit, 
prijsvoorbeeld: € 583

Garderobekast in wit met spiegel, 
prijsvoorbeeld: € 1424

Wandboard in wit, 
prijsvoorbeeld: € 481



8

Kledingkasten op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

Niets
is te gek

Kledingkast in steengrijs,
prijsvoorbeeld: € 3664

„Ik heb mijn kledingkast zo geconfigureerd 
dat hij tegelijkertijd als scheidingswand dient. 

De achterwanden van de meubels hebben 
namelijk dezelfde eenkleurige decors en 

houtdecors als de fronten. Lijkt je dit ook wel iets?
 Kies dan je lievelingsdecor en configureer 

je eigen kledingkast.“  

Ali, interieuradviseur 

TIP

Commode in 
wit hoogglans en wit, 
prijsvoorbeeld: 
€ 901

Kledingkast in wit hoogglans en wit, 
prijsvoorbeeld: € 3713

Een andere mogelijkheid om van je kledingkast iets bijzonders te maken, is het
invoegen van open tussenelementen. Configureer bijvoorbeeld een grote ombouw 
met drie, vijf of zeven elementen en laat bij het middelste element de deur weg. 
Hierdoor creëer je een tussenruimte waarin je schoenen, tassen en accessoires 
mooi kunt neerzetten. 

En nu we het toch over deuren hebben: bij jouwMaatkast.nl kun je kiezen tussen 
draai-, zweef- en schuifdeuren. Draaideuren zijn het meest gangbaar en passen 
bijna altijd. Zweef- en schuifdeuren vormen echter een goed alternatief als je maar 
over beperkte ruimte beschikt, omdat het openen en sluiten geen extra plaats in 
beslag neemt. 

Je kunt kiezen tussen zweef- en schuifdeuren. Zweefdeuren worden aan de 
voorzijde van de kastombouw gemonteerd, schuifdeuren worden direct in de 
kast geplaatst. Zo kun je ook als je weinig plek hebt uit verschillende optische 
varianten kiezen.

9

Schuine schappenkast
in eiken country,
prijsvoorbeeld: 
€ 929

Schuine kast in  
eiken country met spiegel, 
prijsvoorbeeld: € 1880



Inloopkasten op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.
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„Onlangs vroeg een klant me welk decor 
er volgens mij het best bij haar tegelvloer past. 

Mijn antwoord: een houtdecor, omdat  
de inloopkast daardoor ondanks de koele  
tegels warmte uitstraalt. De klant was erg 

enthousiast en heeft uiteindelijk voor 
het decor kersen gekozen.“

Inga, interieuradviseur

Schuine hoekkast in kersen en wit, 
prijsvoorbeeld: € 3770

Schappenkast in 
kersen en wit, 

prijsvoorbeeld: € 1715

Open inloopkast in 
crème hoogglans en crème, 
prijsvoorbeeld: € 9057

Voor veel mensen is een inloopkast de ultieme woonwens. Wie droomt er nou 
niet van een ruimte waarin je jassen, truien, pakken en schoenen mooi en handig 
kunt opbergen? Bij jouwMaatkast.nl kun je deze wens eenvoudig in vervulling 
laten gaan, want hier kun je zelf tot op de millimeter nauwkeurig een inloopkast 
configureren voor een betaalbare prijs. We helpen je graag bij de configuratie en 
geven advies als je concrete vragen hebt.

 Je kleedkamer
aankleden

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP
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Inloopkasten op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Bij het ontwerpen van een eigen inloopkast wordt er graag en veel gebruik gemaakt 
van inlegplanken en kledingroedes. Deze inrichtingselementen kunnen veel gewicht 
dragen en zijn zelfs geschikt voor zware kledingstukken als dikke winterjassen. 
Uittrekbare broekhangers en kledingliften zijn ook erg populair, omdat je hiermee 
de beschikbare ruimte effectief kunt benutten, bijvoorbeeld bij hoge kasten.

Natuurlijk zijn er ook verschillende soorten deuren en zelfs spiegeldeuren voor de 
inloopkast verkrijgbaar. Spiegeldeuren hebben zelfs twee voordelen: ze vervangen 
een gewone hangende of staande spiegel en ze maken de ruimte optisch groter. 

De juiste verlichting helpt je bovendien om je kleding mooi te etaleren. 
Bij jouwMaatkast.nl kun je daarom ook tussen verschillende ledverlichtingen 
kiezen die flexibel kunnen worden gemonteerd en die de binnenkant van de 
kasten verlichten. 

Een geïntegreerde bewegingsmelder zorgt ervoor dat je kleding alleen wordt 
verlicht als je de deur opent. Met kleefpads of magneethouders is de montage
een fluitje van een cent en kun je de ledverlichting ook jaren later nog eenvoudig 
verplaatsen. De verlichting werkt niet op batterijen, maar wordt eenvoudig met 
een usb-kabel opgeladen. 

Handige inrich-
tingselementen & 
vernuftige details

Hoekkast in zwart, 
prijsvoorbeeld: € 2362

Schappenkast in zwart, prijsvoorbeeld: € 890

Kledingkast in zwart met spiegel, 
prijsvoorbeeld: € 2158

„Richt je inloopkast zo in dat er genoeg 
plaats is om je tussen de kasten te bewegen. 

Hoek- en niskasten zijn hiervoor ideaal, 
omdat ze perfect in de ruimte passen.“  

Michelle, interieuradviseur 
Niskast in merano bruin, 
prijsvoorbeeld: € 2592

Nachtkastje in wit en merano bruin, 
prijsvoorbeeld: € 223

Open inloopkast in wit, prijsvoorbeeld: € 4811

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP



Garderobes op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

14 15

In de hal en in de garderobe is extra opbergruimte altijd welkom. Vooral hier 
zijn meubels op maat een echte uitkomst, omdat ze precies passen en de 
voorhanden ruimte optimaal wordt benut. Bovendien kun je met configureerbare 
meubels unieke oplossingen bedenken voor speciale ruimtelijke situaties in de 
hal en op de overloop.

Wat dacht je bijvoorbeeld van een opzetkast voor extra hoge plafonds? 
Of een highboard die precies onder de vensterbank eindigt? Of een schoenenkast 
die perfect in die ene nis past?

Bij jouwMaatkast.nl kan elke meubelwens worden gerealiseerd. 

Weg met 
verloren ruimte 
in de hal 

„Ik krijg vaak de vraag hoe hoog de 
vakken in schappenkasten of gewone 

kasten moeten zijn. Dan leg ik altijd graag 
even uit dat de inlegplanken flexibel 

kunnen worden geplaatst dankzij 
een voorgeboord gatenpatroon. Als de klant

 achteraf nog meer inlegplanken 
nodig heeft, kan hij deze gewoon bijbestellen.“ 

Sophie, interieuradviseur 

Commode 
in wit, 
prijsvoorbeeld: 
€ 1044

Opzetkast in wit,
prijsvoorbeeld: € 1817

Schappenkast in kersen en crème, 
prijsvoorbeeld: € 2628

Hangende sideboard 
in kersen en crème,
prijsvoorbeeld: € 573

Hangende sideboard in zwart,
prijsvoorbeeld: € 602

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP



„Wandmeubels zijn vaak erg hoog.
 Met hangkasten zorg je voor afwisseling
 in de ruimte. Ze zijn uitstekend geschikt 

voor planten, vazen en schilderijen en 
zorgen zo voor een luchtigere sfeer.“ 

Sebastian, interieuradviseur 
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Schappenkasten & wandmeubels op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Schappenkasten en wandmeubels nemen een centrale plek in de woonkamer in. 
Hierin staat vaak de tv of ze dienen als boekenkast. Wat je er ook in opbergt, je zelf 
geconfigureerde meubelstuk moet nogal wat gewicht kunnen verdragen.

Bij jouwMaatkast.nl zijn daarom zwaar belastbare inlegplanken van 25 mm dik 
verkrijgbaar. Hierop kun je zelfs zware voorwerpen zetten! De achterwanden zijn
8 mm dik en dat is een flink stuk dikker dan bij gangbare meubels. Ook het beslag 
is van topkwaliteit. Elke leverancier wordt nauwkeurig door ons getest, waardoor 
we de beste kwaliteit kunnen aanbieden. 

Bovendien zijn alle schappenkasten en wandmeubels standaard van een 8 cm hoog 
voetstuk voorzien. De bodem van de kast kan hierdoor tot boven de aanwezige 
plinten worden verhoogd. Dankzij het voetstuk kunnen schappenkasten, wand-
meubels en andere op maat vervaardigde meubelstukken helemaal tegen de wand 
worden geschoven of op ongelijke vloeren worden geplaatst. Op aanvraag kun je 
je droommeubel ook zonder voetstuk bestellen.

Perfect voor 
alles wat je 
belangrijk vindt

Kast in wit, 
prijsvoorbeeld: € 2359

Salontafel in wit, 
prijsvoorbeeld: € 471

TV-lowboard in wit, 
prijsvoorbeeld: € 853

Hangkastcombinatie in wit, 
prijsvoorbeeld: € 888

Wandmeubel in wit en zwart, prijsvoorbeeld: € 2926 Hangende schappenkast in zwart, 
prijsvoorbeeld per stuk: € 216

Salontafel in wit,
prijsvoorbeeld: € 471

Wandmeubel in esdoorn en wit, 
prijsvoorbeeld: € 3583

Salontafel in esdoorn, 
prijsvoorbeeld: € 496

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29TIP

Sofa KEULEN met longchair
in stof muskaat Luxury, 
prijsvoorbeeld: € 1831

Tweezitter KEULEN
in stof muskaat Luxury, 

prijsvoorbeeld: € 832

Sofa NEW YORK in leer 
kokoswit California, 

prijsvoorbeeld: € 2785



Kast-schappenkast-combinatie  
in wit, prijsvoorbeeld: € 2279

Hoogte verstelbare  
tafel in wit en zilver, 
prijsvoorbeeld: € 892
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Kantoormeubels op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Professioneel werken kun je ook op je lievelingsplek – thuis. Bij jouwMaatkast.nl 
configureer je de ideale kantoorinrichting volledig volgens je eigen wensen en ideeën, 
zodat de beschikbare ruimte optimaal wordt benut. 

Het voordeel is dat je alle spullen die je voor je werk nodig hebt niet ergens in een 
kast hoeft te stoppen, maar dat je zelf een kast kunt vormgeven, waarin je alles 
netjes op een vaste plek kunt opbergen.

Kijk daarom van tevoren welke dingen je altijd binnen handbereik wilt hebben. 
Configureer je kast of schappenkast vervolgens zo dat je zittend bij de belangrijkste 
papieren en kantoorartikelen kunt.

Werken 
op de 
mooiste plek

„Let er bij de inrichting van je kantoor op 
dat je schrijftafel groot genoeg is, zodat je 
ergonomisch kunt zitten met voldoende 
ruimte tussen jou en het beeldscherm. 

Zorg daarnaast voor een goede verlichting. 
Een combinatie van plafondverlichting en 

bureaulampen is de beste oplossing.“ 

Meikel, interieuradviseur 

Schrijftafel in wit, 
prijsvoorbeeld: € 690

Schappenkast in wit, 
prijsvoorbeeld: € 1173

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP

In hoogte verstelbare tafel 
in middengrijs en wit,
prijsvoorbeeld: € 877

Schappenkast in middengrijs en wit,
prijsvoorbeeld: € 1902

Commode in middengrijs en wit, 
prijsvoorbeeld: € 510



Schuine kledingkast in kersen en wit, 
prijsvoorbeeld: € 3843

Schappenkast in kersen en wit, 
prijsvoorbeeld: € 751

Meubels op maat voor schuine ruimtes  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

20 21

Opgeruimd 
staat netjes
Kinder- en tienerkamers zijn belangrijke plekken in het dagelijks leven van kinderen. 
Hier gebeurt alles. Slapen, leren, spelen, lezen, eten en nog veel meer. 
Kortom: deze ruimtes moeten meerdere functies tegelijk kunnen vervullen. 

Vaak bevinden kinder- en tienerkamers zich onder het dak, waardoor er bij de 
inrichting rekening moet worden gehouden met schuine oppervlakken. 
Ruimtebesparende oplossingen als schuine kasten vormen de oplossing bij 
uitstek om de voorhanden ruimte optimaal te benutten. 

Maar een perfect passende kast alleen is niet genoeg. Hij moet ook effectief
ingedeeld kunnen worden. Alleen als alles een eigen plekje heeft en spullen handig 
kunnen worden opgeborgen, kunnen kinder- en tienerkamers enigszins op orde 
worden gehouden. 

Schappenkasten zijn bijvoorbeeld ideaal voor het opbergen van schoolboeken en
schriften. Voor speelgoed en spullen die niet elke dag worden gebruikt, zijn 
schuifladen uitstekend geschikt.  

Schrijftafel in wit,
prijsvoorbeeld: € 596

Schuine kast in wit met spiegel, 
prijsvoorbeeld: € 2171

Schappenkast in wit,
prijsvoorbeeld: € 1092

„Toen mijn neefje ouder werd, hebben we 
zijn kinderkamer met jouwMaatkast.nl

 in een tienerkamer veranderd.
Mijn tip voor alle ouders: kies voor schappen-

kasten of kasten met veel schuifladen. 
Als er weer eens chaos in de kamer heerst,

 berg je alle rondslingerende spullen snel hierin op.“ 

Ali, interieuradviseur 

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP

Kledingkast in zwart en 
steengrijs met spiegel, 
prijsvoorbeeld: € 2320
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Meubels op maat voor schuine ruimtes  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Met een meubelstuk van jouwMaatkast.nl hoef je niet meer te kiezen tussen halve
oplossingen. Je kunt schuine kasten configureren die niet alleen perfect passen, 
maar die er ook nog eens origineel uitzien.

Heb je er bijvoorbeeld al eens over nagedacht om je schuine kasten van spiegel-
deuren te voorzien? Deze maken kleine ruimtes veel groter. Schuine kasten zijn ook 
bijzonder geschikt voor grote ruimtes met hoge plafonds. 

Als je liever een kast zonder deurgrepen hebt, zijn deuren met een push-to-open-
mechanisme wellicht iets voor jou. Push-to-open-deuren kunnen online met een 
maximale hoogte van 230 cm worden geconfigureerd, omdat het mechanisme tot 
deze hoogte gegarandeerd werkt. 

Daarnaast speelt het gewicht van de deur een belangrijke rol. Dit betekent dat 
afhankelijk van de configuratie ook deuren van meer dan 230 cm hoog van het 
push-to-open-mechanisme kunnen worden voorzien. Neem in dit geval contact
met ons op voor persoonlijk advies.

Schuin is het 
toonbeeld van 
efficiëntie

„Een klant configureerde pas geleden een 
11 meter lange kast met schuine wanden voor 

de hele ruimte onder zijn dak. Hij benut de
beschikbare ruimte optimaal ondanks het 

schuin dak en heeft nu een heerlijk overzichtelijke 
en mooi opgeruimde zolder.“ 

Fabrice, interieuradviseur 

Schuine opzetkast in anthraciet 
en lichtgrijs met spiegel,
prijsvoorbeeld: € 4129

Schuine kast in wit, 
prijsvoorbeeld: € 7013

Commode in wit, 
prijsvoorbeeld: 
€ 2874 Schuine schappenkast

in beuken toscana, 
prijsvoorbeeld: € 1472

Schappenkast in beuken toscana, 
prijsvoorbeeld: € 1165

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP



„Wit staat synoniem voor 
reinheid en is daarom bijzonder populair 

in badkamers. Kies wit mat, wit zijdeglans
of wit hoogglans en zorg met kleurige 

handdoeken en vloermatten
 voor spannende contrasten.“ 

Sophie, interieuradviseur 
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Badkamermeubels op maat  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Badkamers zijn een wereld op zich. Soms dienen ze als wellness-oase om te 
ontspannen, soms moet je je er snel kunnen opfrissen – bijvoorbeeld 's ochtends
als je maar weinig tijd hebt om je klaar te maken.

Badkamermeubels moeten daarom mooi én functioneel zijn. Bij jouwMaatkast.nl  
configureer je jouw eigen badkamermeubel geheel volgens je eigen wensen en 
behoeften. 

Alle randen van badkamermeubels van jouwMaatkast.nl zijn van een hoogwaardige 
coating voorzien en zijn hierdoor optimaal tegen vocht beschermd. Dankzij de talrijke 
decors en combinatiemogelijkheden kun je een meubel ontwerpen, waar je ook na 
vele jaren nog net zoveel plezier aan beleeft als in het begin. 

Voor kleine & 
grote wellness-
oases

Kast in anthraciet en wit, 
prijsvoorbeeld: € 743

Schuine kast in wit, prijsvoorbeeld: € 1474

Opzetkast in anthraciet, 
prijsvoorbeeld: € 1318

Schuine kast in wit,
 prijsvoorbeeld: € 858

Spiegelkast in leigrijs,
prijsvoorbeeld: € 401

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP

Schappenkast in wit, prijsvoorbeeld: € 412

Badkamerkast in wit, 
prijsvoorbeeld: € 1275
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Commodes en sideboards  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Veelzijdige 
opberghulpjes 
in chic design
Er zijn maar weinig meubels die opbergruimte en plek voor decoratie zo goed 
combineren als commodes en sideboards. Bovendien staan ze ook nog mooi in 
elke ruimte: in de woonkamer, in de gang en natuurlijk in de slaapkamer. 

Commodes en sideboards zijn echte 'allrounders' die overal tot hun recht komen –
daarom zijn ze ook zo populair.

Om ze in echte pronkstukken te veranderen, hebben we de volgende inrichtingstip 
voor je: combineer bij de configuratie open en gesloten elementen met elkaar. 
Door schappenelementen afwisselend met en zonder deuren te configureren, 
creëer je een spannende look.

„Door verschillende decors met elkaar te 
combineren, geef je je meubels een persoonlijk 
tintje. Bijzonder aantrekkelijk is bijvoorbeeld de 

combinatie van beuken choco en 
wit zijdeglans. Maar ook mat wit en eiken

 passen uitstekend bij elkaar.“ 

Vanessa, interieuradviseur 

Spiegelschuifdeur 
voor de nis, 

prijsvoorbeeld: 
€ 2159

Lowboard in wit, 
prijsvoorbeeld: € 583

Zitbank in wit en anthraciet,
 prijsvoorbeeld: € 437

Wandboard in wit
en anthraciet, 

prijsvoorbeeld: € 422

Decors & inrichtingselementen 
vind je op pagina's 28-29

TIP
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Sideboard in pijnboom gewit 
en wit, prijsvoorbeeld: € 483

Commode in 
wit en anthraciet, 
prijsvoorbeeld: € 710



165-gradenscharnier
Naast merkscharnieren met 3 verstelmogelijkheden 
kun je ook voor 165-gradenscharnieren kiezen.
Deze zijn bijzonder stabiel en duurzaam en kunnen 
met een hoek van 165 graden worden geopend. 
Voor maximaal comfort!
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Decors en inrichtingselementen  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

Materiaaldikte
De materiaaldikte bij kasten is voor de ombouw 19 mm 
en voor de achterwand 8 mm. Optioneel zijn er 25 mm 
dikke inlegplanken verkrijgbaar.

Merkscharnieren met 3 verstelmogelijkheden
De deuren van je kast worden van kwaliteits-
scharnieren voorzien die in alle drie de richtingen
(boven/onder, rechts/links, erin/eruit) verstelbaar zijn. 
Zo kun je alle deuren perfect afstellen.

Verstelbaar voetstuk
Dankzij verstelbare voetjes (standaardhoogte 80 mm) 
kan je kast ook stabiel op een ongelijke vloer worden 
geplaatst. Op aanvraag kan hij ook zonder voetstuk 
worden vervaardigd.

Verlichting (oplaadbare ledverlichting
met bewegingsmelder)
De ledverlichting laat je kleding stralen bij het 
openen van de kast. Opladen gaat heel eenvoudig 
met een usb-kabel. 

Uittrekbare broekhanger
De uittrekbare broekhanger biedt ruimte aan veel 
broeken. Je spijkerbroeken, pantalons en
joggingbroeken pak je voortaan zo uit de kast.

Inlegplanken met 32 mm gatenpatroon
Bij gewone kasten en schappenkasten kunnen de  
inlegplanken flexibel worden geplaatst, dankzij een 
voorgeboord gatenpatroon met een onderlinge afstand 
van de gaten van 32 mm. Ze worden met een extra haak 
vastgezet om wiebelen en verschuiven te voorkomen.

Kledinglift
Met de handige kledinglift kun je ook bij hoge 
kasten gemakkelijk bij je kleding. Je kastruimte 
wordt zo optimaal benut.

Uittrekbare kledingroede
Een uittrekbare kledingroede is perfect voor 
kasten met een geringe diepte. Ondanks de 
beperkte ruimte kun je je kleding overzichtelijk 
bewaren.

Voor jouw meubels 
alleen het beste:

jouwMaatkast.nl biedt nog meer dan 20 andere 
decors voor een nog grotere keuze. Bestel nu 
gratis monsters en ontdek je favoriete decor:

Speciale wensen? 
Geen probleem!

www.jouwMaatkast.nl/decors.php

Handgrepen 
De keuze is aan jou: klein, groot, strak, opvallend, 
rond, hoekig, glanzend, mat of een push-to-open-
mechanisme zonder handgrepen. Op aanvraag 
kunnen we vrijwel elke greep aanbieden die je maar 
wilt.

Kersen

Een keur aan decors geheel naar jouw smaak:

Wit Steengrijs 

Fango Midden grijs

CrèmeWit zijdeglans Wit hoogglans Crème hoogglans

Anthraciet

Lichtgrijs

Zwart Eiken CountryEsdoornPijnboom gewit

Beuken Beuken Toscane Wild eiken Merano bruin



Onze services

Gratis onlineconfigurator op www.jouwMaatkast.nl
Configureer je eigen meubels met de gratis onlineconfigurator op www.jouwMaatkast.nl

Je kunt net zolang combineren tot je helemaal tevreden bent.
Sla je ontwerpen op je notitieblad op om op een later tijdstip nog aanpassingen te doen of een bestelling te plaatsen.

Gratis advies bij het configureren van je meubels
De ervaren meubelspecialisten van jouwMaatkast.nl geven je graag advies bij het configureren 

van je meubels, zodat alles precies zo wordt zoals jij dat wilt.  
Bel ons op +31 (0) 20 262 2970, stuur een e-mail naar contact@jouwMaatkast.nl of kom langs 

voor een persoonlijk adviesgesprek in een van onze showrooms.
In onze showrooms in Frechen en Düsseldorf geven we je op aanvraag ook graag in het Nederlands advies.

Opmeetservice, planning en advies bij jou thuis voor slechts € 139
Heb je geen zin om zelf met de rolmeter door het huis te gaan? Met de opmeetservice van jouwMaatkast.nl weet 

je 100% zeker dat je nieuwe meubel straks past. Op aanvraag: er komt een specialist naar je toe die de ruimte(s) opmeet 
en je advies geeft over hoe je een kast kunt configureren die het best bij jouw woonsituatie past. 

Bel voor deze service naar +31 (0) 20 262 2970 of stuur een e-mail naar contact@jouwMaatkast.nl

Gratis levering binnen Nederland 
Alle meubels van jouwMaatkast.nl worden uitsluitend op onze eigen productieafdeling in Duitsland vervaardigd. 

Als het meubelstuk klaar is, wordt het gratis naar Nederland getransporteerd.

Vakkundige montage
De meubels zijn eenvoudig te monteren. Met de overzichtelijke montagehandleiding weet je precies wat je moet doen.

Als je deze klus liever niet alleen wilt uitvoeren, helpen we je graag. Bel voor onze montageservice naar
+31 (0) 20 262 2970 of stuur een e-mail naar contact@jouwMaatkast.nl en je ontvangt een persoonlijke offerte.
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Kwaliteit & service  –  Jouw ruimte. Jouw idee.

jouwMaatkast.nl combineert vakmanschap met ultramoderne 
technologie. Vakkennis, ervaring en efficiëntie vormen samen  
de perfecte basis voor het creëren van meubels op maat die  
niets te wensen overlaten. De meubels worden op onze eigen  
productieafdeling in Rheinbach bij Bonn vervaardigd. Hierdoor 
kunnen we een betrouwbaar productieproces waarborgen dat  
een constante hoge kwaliteit garandeert. Uitstekende materialen 
en meerdere kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat de voor jou  
op maat gemaakte meubels lang meegaan.

Onze kwaliteitsgarantie

Onze servicegarantie

Achter een perfect product zit een perfect werkend team.
Voor onze enthousiaste medewerkers is het elke dag opnieuw een echte uitdaging om de wensen van onze klanten te realiseren.

Al onze medewerkers, of ze nu adviseur, productiemedewerker of directielid zijn, hebben één ding met elkaar gemeen:

Wij zijn pas enthousiast als jij dat ook bent!



Frechen (Keulen)
Von-Klespe-Straße 3 (voor navigatiesysteem: Zur Grube Carl)
50226 Frechen (Grube Carl) 

Düsseldorf
Schwanenhöfe, Erkrather Str. 228a
40233 Düsseldorf

Soest
Römerweg 2a, Ecke Riga-Ring 
59494 Soest

Heb je vragen? We helpen je graag.
Telefonisch op +31 (0) 20 262 2970, via mail op contact@jouwMaatkast.nl of persoonlijk in onze showrooms in Duitsland:

Meer informatie op: www.jouwMaatkast.nl/showroom.php
In onze showrooms in Frechen en Düsseldorf geven we je op aanvraag ook graag in het Nederlands advies. 

Meubels eenvoudig online configureren.
100% maatwerk. 100% jouw design.
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Volg jouwMaatkast.nl ook op Facebook. Hier vind je interessante informatie en kun je inspiratie opdoen voor 
nieuwe op maat gemaakte meubels: www.facebook.com/jouwMaatkast.nl


