


Wie wij zijn

Kastenwinkel.nl biedt sinds 2018 een van de 
meest uitgebreide kastenconfigurators van 
Nederland. De combinaties en mogelijkheden 
zijn eindeloos, zodat het resultaat aan al jouw 
wensen voldoet!

Dankzij persoonlijk contact en onze gratis
inmeetcheck ben je altijd verzekerd van het inmeetcheck ben je altijd verzekerd van het 
beste advies en een passende service.   

Onze specialisten controleren of de aanvragen 
die binnenkomen mogelijk zijn. Vervolgens 
maken zij de kasten uitsluitend met materialen 
van hoge kwaliteit. Hierdoor kunnen we vijf jaar 
garantie bieden op onze maatwerk kasten.

Ben je op zoek naar een kast op maat? Lees Ben je op zoek naar een kast op maat? Lees 
dan snel verder om meer te weten te komen 
over onze maatwerk kasten!



Ontwerp in 10
minuten jouw kast

Om jouw kast op maat samen te stellen door-
loop je de volgende vier stappen:

Stap 1 Kies de juiste maten
Stap 2 Deel jouw kast in
Stap 3 Kies de kleuren en materialen
Stap 4 Kies evt. accessoires zoals handgrepen

Stap 1 | Kies de juiste maten
Het proces begint bij de afmetingen van jouw 
kast. Kies de kasthoogte links en rechts, de 
kastbreedte en uiteraard ook de diepte.

Stap 2 | Deel jouw kast in
Met onze configurator kies je uit maar liefst 26 Met onze configurator kies je uit maar liefst 26 
modules. Zo bepaal jij het aantal hangroedes, 
lades of verstelbare planken. Ook kun je kiezen 
of jouw kast deuren en panelen krijgt. 



Alle modules
Stap 3 | Kies de kleuren en materialen
Kies uit 59 materialen en kleuren voor de kast, 
deuren en panelen. Je hebt o.a. keuze uit ver-
schillende houtsoorten of leer. 

We begrijpen dat het fijn is om een kleur of ma-
teriaal in het echt te kunnen ervaren, daarom 
sturen we je graag kosteloos een sample toe! 
Interesse? Gebruik dan het aanvraagformulier 
op de site of stuur ons een mail.



Kies je gewenste
accessoires

In de laatste stap heb je een keuze uit verschil-
lende handgrepen of tip-on sluiting en acces-
soires, bijv. kledinghangers of pantalonrekken.

T-greep 
RVS

37x55mm

Lusgreep
leder
naturel
65x25mm

T-greep 
mat zwart

37x55mm

Lusgreep
leder
zwart
65x25mm

T-greep 
mat wit

37x55mm

Lusgreep
leder
bruin
65x25mm

Handgreep
mat wit

9x28x329

Handgreep
RVS

9x28x329

Handgreep
mat zwart

9x28x329

Handgreep
leder
naturel
25x160mm

Handgreep
leder
bruin
25x160mm

Handgreep
leder
zwart
25x160mm

Handgreep
verweerde 
look
12x40x236

Handgreep
ruw brons

12x40x236

Knop
verweerde 
look
25x25x33

Knop
ruw brons

25x25x33





Contactgegevens
Mail ons op: info@kastenwinkel.nl
Bel ons op: 078 647 41 57

Adres
 Kastenwinkel.nl
Mijlweg 63
3295 KG 's-Gravendeel

KVK: 69504598KVK: 69504598
BTW-nummer: NL857897664B01

Heb je speciale wensen of een vraag? Twijfel 
dan niet en neem contact met ons op. We 
vinden het belangrijk dat jij tevreden bent!


