
Advance kastsystemen
maken het mogelijk uw ruimte

individueel en stijlvol in te richten

Maatwerk Collectie 2020



Laat uw droom van
een walk-in-closet
uitkomen.



Advance kastsystemen
laten zich naadloos in
iedere ruimte en
ambience inpassen.





Ontdek onze nieuwe 
houten contourdeuren.

Als kastdeur maar ook als 
scheidingswand.





Met het luxe interieur van
Advance kastsystemen heeft
u eindeloze opbergopties.

Beschikbaar in
5 moderne kleuren.



Profiel kleurenProfiel: Modern

Schuifdeuren met aluminium frame

17 mm

Aluminium

Mat zwart

Mat wit



Panelen, glas en spiegels voor schuifdeuren met aluminium frame

uni kleuren

Alle decorpanelen zijn vervaardigd uit extra sterke 
hoogwaardige melamine. De melamine toplaag 
is UV-lichtbestendig, daarom zal de kleur van de 
panelen niet vervagen door het zonlicht. Kiest u 
voor een decorpaneel, dan krijgt u niet alleen een 
sterk en duurzaam deurtype, maar ook een deur die 
eenvoudig is schoon te maken.

Glaspanelen zijn gemakkelijk schoon te maken en duurzaam 
materiaal. Kies uit beschilderd glas zwart of wit. Gebruik 
alleen glaspanelen of maak een combinatie met een 
decorpaneel of spiegel voor een uniek design.

Een spiegelpaneel geeft een extra dimensie aan de kamer 
en laat kleine kamers groter lijken en donkere kamers  
lichter. Kiest u voor een spiegelpaneel, dan heeft u altijd een 
volledige passpiegel ter beschikking.

Wit Wit

Eiken

Wit RAL9010

Zilver

Lichtgrijs

Zwart

Zwart

Steengrijs

houtstuctuur glas

spiegel



Profiel: Contour

Profiel kleuren

Deurgrepen

Schuifdeuren met houten frame

Model 1 Model 2 Model 3

100 mm

uni kleuren

Wit Zwart

Steengrijs

houtstuctuur



Panelen, glas en spiegels voor schuifdeuren met een houten frame

Diamant wit

Parel wit

uni kleuren

Glaspanelen zijn gemakkelijk schoon te maken en 
duurzaam materiaal. Kies uit gesatineerd glas, helder glas of 
beschilderd glas in zwart of wit. Gebruik alleen glaspanelen 
of maak een combinatie met een decorpaneel of spiegel 
voor een uniek design.

Een spiegelpaneel geeft een extra dimensie aan de kamer 
en laat kleine kamers groter lijken en donkere kamers  
lichter. Kiest u voor een spiegelpaneel, dan heeft u altijd een 
volledige passpiegel ter beschikking.

Helder

Satijn mat

Wit RAL9010

Zilver Brons

Zwart

glas

spiegel
Alle decorpanelen zijn vervaardigd uit extra sterke 
hoogwaardige melamine. De melamine toplaag 
is UV-lichtbestendig, daarom zal de kleur van de 
panelen niet vervagen door het zonlicht. Kiest u 
voor een decorpaneel, dan krijgt u niet alleen een 
sterk en duurzaam deurtype, maar ook een deur die 
eenvoudig is schoon te maken.

Wit Eiken

Lichtgrijs Zwart

Steengrijs

houtstuctuur



Ombouw panelen

Kastombouw panelen

68 x 275 cm 19 mm dik
10 x 275 cm 19 mm dik

Ombouw met 68 cm panelen Ombouw met 10 cm strook

Kastombouw en interieur kleuren
uni kleuren

Wit Wit (alleen kastombouw)

EikenLichtgrijs

ZwartSteengrijs

houtstuctuur



Interieur panelen

Interieur planken

Kleding roedes

Lades

Schoenen plank

Kastinterieur en kastaccessoires

50,5 x 101,8 cm
50,5 x 207,4 cm
50,5 x 275 cm (op locatie inkorten)

36,8 x 50,5 cm 19 mm dik
56,8 x 50,5 cm 19 mm dik
76,8 x 50,5 cm 19 mm dik

36,8 cm
56,8 cm
76,8 cm

36,8 x 50,5 x 18,8 cm
56,8 x 50,5 x 18,8 cm
76,8 x 50,5 x 18,8 cm

56,8 x 15,6 cm

De kastombouw van de kledingkast 
is het externe frame. Hier kun u mixen 
en matchen, zodat u het gewenste 
ontwerp krijgt. Het kastinterieur 
bestaat uit meerdere standaard 
modules in 6 moderne kleuren, 
die onderling kunnen worden 
gecombineerd tot de kledingkast van 
uw dromen.

Alle interieur kleuren zijn vervaardigd 
uit extra sterke hoogwaardige 
melamine. De melamine toplaag is 
UV-lichtbestendig, daarom zal de 
kleur van de panelen niet vervagen 
door het zonlicht. Kiest u voor een 
Advance kastinterieur, dan krijgt u niet 
alleen een sterk en duurzaam kast, 
maar ook een kast die eenvoudig is 
schoon te maken.



Maatwerk Advance kastsytemen inmeten en configureren

1. Inmeten
Bedenk hoeveel ruimte nodig is. Het 
is belangrijk om vooraf de maximale 
hoogte en breedte van de nieuwe kast
te bepalen.

Meet de ruimte waar het Advance-
kastsysteem wordt geplaatst op 4 
plaatsen. De breedte boven en onder, 
de hoogte links en rechts. Houdt 
rekening met de eventueel nog te 
plaatsen vloeren, stuckwerk, plinten, 
stopcontacten, etc.

2. Configurator
Ontwerp vervolgens samen met de Advance kastsystemen specialist de kast die aansluit bij de woonwensen. In 
de configurator vind u een uitgebreid assortiment kleuren en materialen. De toepassingsmogelijkheden in afmeting, 
materiaalkeuze, uitvoering, kleurstelling, interieur en accessoires zijn eindeloos.

2a. Bepaal of u kastombouwpanelen rondom uw kast wilt aanbrengen. 
Voor een inbouwkast kunt u deze eventueel weg laten. Voor een vrijstaande kast zijn deze nodig om de schuideur 
rails te bevestigen.

2b. Kies het aantal deuren, het deurprofiel en de panelen in de deurprofielen.
U kunt per deur verschillende panelen, glas en/of spiegeldelen combineren.
Vergeet niet de softclose optie toe te voegen voor geluidloos sluiten en netjes gesloten blijven van de deuren.

2c. Kies de inrichting. Bepaal waar de kast voor gebruikt wordt. Veel hangende kleding of juist veel liggend?
De lades worden per stuk en schoenenplanken worden los of per set van 2 geplaatst.
Op de pagina hiernaast nog wat handige tips voor het indelen van het ideale kastinterieur.

2d. De configuratie kan worden uitgeprint als offerte of meteen worden besteld.

breedte boven (wand tot wand)

hoogte links
(vloer tot plafond)

hoogte rechts
(vloer tot plafond)

breedte onder (wand tot wand)

_______mm

_______mm

_______ mm_______ mm

TIP: Stel samen met de klant de kastconfiguratie samen. Hiervoor kunt u de online basisconfigurator gebruiken. 
Bewaar het ontwerp. Dit ontwerp kunt u Downloaden en bestellen bij uw maatwerkdealer.
www.ADVANCE-kastsystemen.nl



3. Productie en levering
De levertijd van de maatwerk Advance kastsystemen is 4-6 weken.
Alle onderdelen worden degelijk verpakt geleverd bij de maatwerk specialist. Vervolgens kan het Advance 
kastsysteem eenvoudig worden geplaatst.

Online via het portaal van Advance zijn meerdere handige flimpjes en een handleiding te vinden;
welke de montage stap voor stap uitleggen. www.ADVANCE-kastsystemen.nl

Veiligheid
Advance-kastsystemen kunnen het beste door twee personen worden geplaatst. Het kastsysteem moet altijd 
aan de muur worden bevestigd. Verschillende wandmaterialen vereisen verschillende soorten bevestigingsbeslag. 
Gebruik beslag dat geschikt is voor de wanden waartegen het kastsysteem wordt geplaatst.

Handige tips voor het indelen
van het ideale kastinterieur.

1. Jassen ongeveer 100 cm

2. Overhemden ongeveer 80 cm

3. Korte jurken ongeveer 120 cm

4. Echt lange kledingstukken 190 cm

5. Twee schuine schoenenplanken 72 cm

6. Twee lades 40 cm

7. 10 opgevouwen t-shirts 25 cm

8. 10 opgevouwen truien 30 cm



Ontwerp samen met uw dealer
stap voor stap het Advance kastsysteem
dat aan al uw wensen voldoet.
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