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Klaar met een te volle kledingkast? Wil je niet meer tot achterin de 
kast klimmen om een bepaald shirt eruit te halen? Of durf je de deur 
niet meer open te doen vanwege een tsunami aan kleding? Hoe jij 
je slaapkamer opruimt, dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Een 
kledingkast op maat is een goed begin en wij hebben altijd wel  
een kledingkast die bij jou past.

Voorwoord

Als we het over een kledingkast op maat hebben, dan hebben we het over zowel  
het exterieur als het interieur van de kast. Je kunt een kast van top tot teen laten  
ontwerpen, maar ook met een standaardkast kun je heel veel variëren voor jouw 
ideale oplossing. We hebben veel meer mogelijkheden dan wij kunnen afbeelden,  
dus laten we beginnen bij alle voordelen van een kledingkast op maat:

1 Je hebt de afmeting die precies in jouw (slaap)kamer past

2 Je benut de ruimte optimaal

3 Je kunt zelf je kast indelen

4 Je kunt kiezen voor een open kledingkast of kiezen welke deuren 

 bij jouw stijl passen

5 Je creëert één geheel in je interieur, met een unieke kledingkast  

Neem de maten van jouw (slaap)kamer mee naar de winkel, 
dan kunnen onze kastenspecialisten je optimaal adviseren. 

 Kijk voor meer informatie op onze website of kom langs in onze winkel. Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Zoals afgebeeld: Fangoglas uitvoering inclusief spiegeldeur 240 x 223 x 69 cm 
(B x H x D) inclusief 6 legplanken en 3 kledingstangen nu 1.574,-

Hoogte 223 cm, diepte 69 cm
160 cm breed nu 819,-
180 cm breed nu 868,-
200 cm breed nu 914,-
240 cm breed nu 1.116,-
270 cm breed nu 1.193,-
300 cm breed nu 1.231,-

Hoogte 240 cm, diepte 69 cm
160 cm breed nu 903,-
180 cm breed nu 951,-
200 cm breed nu 1.004,-
240 cm breed nu 1.231,-
270 cm breed nu 1.312,-
300 cm breed nu 1.354,-

ZWEEFDEURKAST 
ENCINO
Kledingkast Encino is met haar 
zweefdeuren een echte ruimte
bespaarder uit de Altijd Goed 
Slapen kastencollectie. Dankzij de 
verschillende maten en hoogtes 
is kast Encino niet alleen geschikt 
voor de slaapkamer maar ook goed 
in te passen in andere ruimtes.

De strakke belijning geeft kledingkast 
Encino een tijdloze uitstraling. 
De deuren van deze zweefdeurkast 
zweven soepel open en dicht. 
Handig en licht te bedienen. 
Standaard leveren we zweef deurkast 
Encino met een kledingstang en twee 
legplanken per kastdeel. De 
kastruimte is verder slim in te delen 
met verschillende beschikbare 
accessoires tegen meerprijs. Kast 
Encino heeft een enorm palet aan 
uitbreidingsmogelijkheden. 
De kast is leverbaar in 8 houtkleuren, 
4 glaskleuren en 4 matte kleuren. Ook 
kan een spiegeldeur worden 
toegevoegd. Alle kasten zijn voorzien 
van een extra stevige achterwand.

Kast Encino is in twee hoogtes 
leverbaar: 223 en 240 cm.  
En in de breedtematen van 160 tot 
300 cm verkrijgbaar.

Wil je meer weten? 
Wij zijn kastenspecialist en hebben 
deze kast in het assortiment. 
Neem de afmetingen van je (slaap)
kamer mee naar de winkel en laat 
je optimaal adviseren.

819,-
160 X 223 CM 

(B X H)

VANAF

819,-
160 X 223 CM 

(B X H)
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Klaar met een te volle kledingkast? Wil je niet meer tot achterin de 
kast klimmen om een bepaald shirt eruit te halen? Of durf je de deur 
niet meer open te doen vanwege een tsunami aan kleding? Hoe jij 
je slaapkamer opruimt, dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Een 
kledingkast op maat is een goed begin en wij hebben altijd wel  
een kledingkast die bij jou past.

Voorwoord

Als we het over een kledingkast op maat hebben, dan hebben we het over zowel  
het exterieur als het interieur van de kast. Je kunt een kast van top tot teen laten  
ontwerpen, maar ook met een standaardkast kun je heel veel variëren voor jouw 
ideale oplossing. We hebben veel meer mogelijkheden dan wij kunnen afbeelden,  
dus laten we beginnen bij alle voordelen van een kledingkast op maat:

1 Je hebt de afmeting die precies in jouw (slaap)kamer past

2 Je benut de ruimte optimaal

3 Je kunt zelf je kast indelen

4 Je kunt kiezen voor een open kledingkast of kiezen welke deuren 

 bij jouw stijl passen

5 Je creëert één geheel in je interieur, met een unieke kledingkast  

Neem de maten van jouw (slaap)kamer mee naar de winkel, 
dan kunnen onze kastenspecialisten je optimaal adviseren. 

 Kijk voor meer informatie op onze website of kom langs in onze winkel. Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Zoals afgebeeld Fangoglas uitvoering inclusief spiegeldeur 240 x 223 x 69 
cm (B x H x D) inclusief 6 legplanken en 3 kledingstangen nu 1.197,-

Hoogte 223 cm, diepte 69 cm
160 cm breed nu 819,-
180 cm breed nu 868,-
200 cm breed nu 914,-
240 cm breed nu 1.116,-
270 cm breed nu 1.193,-
300 cm breed nu 1.231,-

Hoogte 240 cm, diepte 69 cm
160 cm breed nu 903,-
180 cm breed nu 951,-
200 cm breed nu 1.057,-
240 cm breed nu 1.231,-
270 cm breed nu 1.312,-
300 cm breed nu 1.354,-

ZWEEFDEURKAST 
ENCINO

Kledingkast Encino is met haar 
zweefdeuren een echte ruimte
bespaarder uit de Altijd Goed 
Slapen kastencollectie. Dankzij de 
verschillende maten en hoogtes 
is kast Encino niet alleen geschikt 
voor de slaapkamer maar ook goed 
in te passen in andere ruimtes.  

De strakke belijning geeft kledingkast 
Encino een tijdloze uitstraling. 
De deuren van deze zweefdeurkast 
zweven soepel open en dicht. 
Handig en licht te bedienen. 
Standaard leveren we zweef deurkast 
Encino met een kledingstang en twee 
legplanken per kastdeel. De 
kastruimte is verder slim in te delen 
met verschillende beschikbare 
accessoires tegen meerprijs. Kast 
Encino heeft een enorm palet aan 
uitbreidingsmogelijkheden. 
De kast is leverbaar in 8 houtkleuren, 
4 glaskleuren en 4 matte kleuren. Ook 
kan een spiegeldeur worden 
toegevoegd. Alle kasten zijn voorzien 
van een extra stevige achterwand.

Kast Encino is in twee hoogtes 
leverbaar: 223 en 240 cm.  
En in de breedtematen van 160 tot 
300 cm verkrijgbaar.

Wil je meer weten? 
Wij zijn kastenspecialist en hebben 
deze kast in het assortiment. 
Neem de afmetingen van je (slaap)
kamer mee naar de winkel en laat 
je optimaal adviseren.
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Zoals afgebeeld: romp glas Havanna met zwarte glazen zweefdeuren,  
inclusief 6 legplanken en 3 roeders en verlichtingset, 300x236 cm (BxH) nu 2.564,-Zoals afgebeeld: witte uitvoering met 4 draaideuren waarvan 2 met spiegelglas, 200 x 216 cm (B x H) nu 968,-

ZWEEFDEURKAST WASHINGTON
De zweefdeurkast Washington is in 
iedere ruimte geheel naar eigen smaak 
samen te stellen. De kast heeft een 
moderne uitstraling en kan door middel 
van verschillende kleuren, panelen en 
afwerkingen passend gemaakt worden 
voor iedere kamer. Mooi, strak design 
met handige functionaliteiten, zo 
typeren wij de zweefdeurkast 
Washington. Kom naar onze winkel en 
laat je adviseren over de verschillende 
mogelijkheden. Prijzen zijn exclusief 

montagekosten.

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm
150 cm breed nu 846,-
200 cm breed nu 880,-
225 cm breed nu 1.062,-
250 cm breed nu 1.098,-

280 cm breed nu 1.155,-
300 cm breed nu 1.179,-
330 cm breed nu 1.638,-
400 cm breed nu 1.751,-

Draaideurkast Washington is verkrijgbaar in/met:
 • 2 hoogtematen: 217 en 236 cm 
 • 8 breedtematen:  150 en 200 cm (2 deuren) 
  en 225, 250, 280 en 300 (3 deuren) 
  330 en 400 cm  (4 deuren) 
 • 3 typen deuren bestaande  uit 1, 2 of 5 panelen 
 • Veel hoekkast opstellingen mogelijk 
• Met of zonder  verlichting  (meerprijs) 
 • Handige accessoires  (meerprijs)
 • 8 decorkleuren 
 • 6 glaskleuren 
 • Spiegel
 • 6 greeplijst kleuren 
 • Met of zonder  panelenlook

Deze tijdloze kledingkast is ideaal voor iedere slaapkamer. Deze 
kast is namelijk zowel met draaiende als met zwevende deuren te 
leveren. Beide kunnen worden gecombineerd met spiegeldeuren. 
De draaideurkast kan wel uitgevoerd worden tot een breedte van 
400 cm en de zweefdeurkast tot een breedte van 300 cm. Maak de 
slaapkamer helemaal af met bijpassend ledikant, nachtkastjes 
en commode. Kom naar onze winkel en laat u adviseren over de 
verschillende mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief montagekosten. 

DRAAI- EN ZWEEFDEURKAST BOSTON
Draaideurkast, hoogte 216 cm, diepte 58 cm
100 cm breed nu 520,-
150 cm breed nu 750,-
200 cm breed nu 824,-
250 cm breed nu 993,-
300 cm breed nu 1.139,-
350 cm breed nu 1.382,-
400 cm breed nu 1.501,-

Zweefdeurkast, hoogte 216 cm, diepte 67 cm
150 cm breed nu 912,-
200 cm breed nu 981,-
225 cm breed nu 1.146,-
250 cm breed nu 1.238,-
300 cm breed nu 1.449,-

846,-
150 X 217 CM 

(B X H)

 
VANAF

520,-
100 X 216 CM 

(B X H)

 
VANAF

Deze tijdloze kledingkast is ideaal voor iedere slaapkamer. Deze 
kast is namelijk zowel met draaiende als met zwevende deuren te 
leveren. Beide kunnen worden gecombineerd met spiegeldeuren. 
De draaideurkast kan wel uitgevoerd worden tot een breedte van 
400 cm en de zweefdeurkast tot een breedte van 300 cm. Maak de 
slaapkamer helemaal af met bijpassend ledikant, nachtkastjes 
en commode. Kom naar onze winkel en laat u adviseren over de 
verschillende mogelijkheden.

Prijzen zijn exclusief montagekosten. 

DRAAI- EN ZWEEFDEURKAST BOSTON
Draaideurkast, hoogte 216 cm, diepte 58 cm
100 cm breed nu 520,-
150 cm breed nu 750,-
200 cm breed nu 824,-
250 cm breed nu 993,-
300 cm breed nu 1.139,-
350 cm breed nu 1.389,-
400 cm breed nu 1.501,-

Zweefdeurkast, hoogte 216 cm, diepte 67 cm
150 cm breed nu 912,-
200 cm breed nu 981,-
225 cm breed nu 1.146,-
250 cm breed nu 1.238,-
300 cm breed nu 1.449,-
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Zoals afgebeeld witte uitvoering met witte zweefdeuren, inclusief 2 ladeblokken 
en set verlichting, 330 x 236 cm (B x H) nu 2.576,-

Zoals afgebeeld witte uitvoering met 4 draaideuren waarvan 2 met spiegelglas, 
200 x 216 cm (B x H) nu x.xxx,-

ZWEEFDEURKAST WASHINGTON
De zweefdeurkast Washington is in 
iedere ruimte geheel naar eigen smaak 
samen te stellen. De kast heeft een 
moderne uitstraling en kan door middel 
van verschillende kleuren, panelen en 
afwerkingen passend gemaakt worden 
voor iedere kamer. Mooi, strak design 
met handige functionaliteiten, zo 
typeren wij de zweefdeurkast 
Washington. Kom naar onze winkel en 
laat je adviseren over de verschillende 
mogelijkheden. Prijzen zijn exclusief 

montagekosten.

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm
150 cm breed nu 846,-
200 cm breed nu 880,-
225 cm breed nu 1.062,-
250 cm breed nu 1.098,-

280 cm breed nu 1.155,-
300 cm breed nu 1.179,-
330 cm breed nu 1.638,-
400 cm breed nu 1.751,-

Draaideurkast Washington is verkrijgbaar in/met:
 • 2 hoogtematen: 217 en 236 cm 
 • 8 breedtematen:  150 en 200 cm (2 deuren) 
  en 225, 250, 280 en 300 (3 deuren) 
  330 en 400 cm  (4 deuren) 
 • 3 typen deuren bestaande  uit 1, 2 of 5 panelen 
 • Veel hoekkast opstellingen mogelijk 
• Met of zonder  verlichting  (meerprijs) 
 • Handige accessoires  (meerprijs)
 • 8 decorkleuren 
 • 6 glaskleuren 
 • 2 spiegelkleuren
 • 3 greeplijst kleuren 
 • Met of zonder  panelenlook

846,-
150 X 217 CM 

(B X H)

 
VANAF

520,-
100 X 216 CM 

(B X H)

 
VANAF
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Kledingkast, hoogte 216 cm, diepte 58 cm
50 cm breed nu 457,- 
100 cm breed nu 709,- 
150 cm breed nu 963,- 
200 cm breed nu 1.085,- 
250 cm breed nu 1.301,-  
300 cm breed nu 1.515,-  
350 cm breed nu 1.902,- 
400 cm breed nu 2.102,- 

Commode, hoogte 86 cm, diepte 42 cm
47 cm breed, 4 laden nu 428,-
75 cm breed, 4 laden nu 545,-
93 cm breed, 8 laden nu 734,-

Nachtkastje, hoogte 57 cm , diepte 36 cm
50 cm breed, 3 laden nu 196,-

Ledikant
140 x 200 cm nu  644,-
160 x 200 cm nu  655,-
180 x 200 cm nu   669,-

Lengtematen 210/220 mogelijk tegen meerprijs.

Ledikantset Marley bestaande uit ledikant Marley 180 x 200 cm, 2 x nachtkastjes Marley 50 x 57 x 36 cm, 
2 x lattenbodems ABS1000 90 x 200 cm vlak en 2x pocketveringmatrassen Margriet 90 x 200 cm. 

DRAAI- EN 
ZWEEFDEURKAST 
MARLEY
Draai- en zweefdeurkast Marley heeft een moderne en 
landelijke uitstraling en is verkrijgbaar is drie moderne 
kleuren, namelijk in wit, kiezelgrijs en grafiet. Deze kast is 
beschikbaar van 1-deurs tot 8-deurs. Je stelt jouw 
prachtige, nieuwe kast samen zoals jij het wilt. Wellicht 
met een mooie spiegeldeur? Geen probleem. Ook 
ingebouwde verlichting is een optie, zodat je gemakkelijk 
en snel jouw kledingstuk vindt.457,-

50 X 216 X 58 CM 
(B X H X D)

VANAF

NIEUW!

457,-
50 X 216 X 58 CM 

(B X H X D)

 
VANAF

DRAAI- EN 
ZWEEFDEURKAST 
MARLEY

Draai- en zweefdeurkast Marley heeft een moderne en 
landelijke uitstraling en is verkrijgbaar is drie moderne 
kleuren, namelijk in wit, kiezelgrijs en grafiet. Deze kast is 
beschikbaar van 1-deurs tot 8-deurs. Je stelt jouw 
prachtige, nieuwe kast samen zoals jij het wilt. Wellicht 
met een mooie spiegeldeur? Geen probleem. Ook 
ingebouwde verlichting is een optie, zodat je gemakkelijk 
en snel jouw kledingstuk vindt.
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Kledingkast, hoogte 216 cm, diepte 58 cm
50 cm breed nu 457,- 
100 cm breed nu 709,- 
150 cm breed nu 963,- 
200 cm breed nu 1.085,- 
250 cm breed nu 1.301,-  
300 cm breed nu 1.515,-  
350 cm breed nu 1.902,- 
400 cm breed nu 2.102,- 

Commode, hoogte 86 cm, diepte 42 cm
47 cm breed, 4 laden nu 428,-
75 cm breed, 4 laden nu 545,-
93 cm breed, 8 laden nu 734,-

Nachtkastje, hoogte 57 cm , diepte 36 cm
50 cm breed, 3 laden nu 196,-

Ledikant
140 x 200 cm nu  644,-
160 x 200 cm nu  655,-
180 x 200 cm nu   669,-

Lengtematen 210/220 mogelijk tegen meerprijs

 

Zoals afgebeeld xoxox xoxoooxoxoxox xoxoxooxxx ox oooxxxx
 000 x 000 cm (B x H) nu 000,-
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 De Midtown 
kledingkast is dé  

kast die overal past.  
Of het nou in die ene

hoek of onder dat
schuine dak is!

 Zoals afgebeeld: draaideurkast Midtown 100 maatwerk, 
prijs op aanvraag.

Wanneer we het over maatwerk hebben, mogen de Midtown kasten niet ontbreken! 

De Midtown 100 is een kast geschikt voor grote, kleine, rechte en schuine ruimtes! Er is al een 
Midtown kast vanaf 30 cm breed en gaat tot zo breed als je nodig hebt! Het fijne aan deze kast is dat 
je het naar jouw stijl kunt aanpassen, zodat het helemaal bij je interieur past. Wij maken het zoals jij 
wilt! Je hebt keuze uit meerdere (hout)kleursoorten. Daarnaast is het mogelijk om een spiegeldeur 
toe te voegen. Deze kast met een hoogte van 233 cm wordt standaard geleverd met 2 legplanken en 
een kledingstang en met een hoogte van 197cm met 1 legplank en een kledingstang. Dit is ook naar 
wens uit te breiden met aanvullende accessoires. 

DRAAI- EN VOUWDEURKAST MIDTOWN De Midtown 110 kledingkast is met profielranden langs de deuren een 
mooie eye-catcher. Deze kledingkast is verkrijgbaar in drie verschillende 
hoogtematen, twee dieptematen en te kiezen met draai- en vouwdeuren. Doordat de 
Midtown 110 zo veelzijdig in aanpassingen is, maakt het een kast die erg geliefd is!  
De kast is in te delen zoals jij dit wenst en verkrijgbaar in meerdere (hout)kleuren en 
in combinatie te maken. Alle kasten zijn voorzien van een extra dikke achterwand 
van 5 mm.

Wil je meer weten? Wij zijn kastenspecialist en hebben deze kast in het 
assortiment. Neem de afmetingen van je (slaap)kamer mee naar de winkel 
en laat je optimaal adviseren.

ENORM
VEELZIJDIG!

 Zoals afgebeeld: draaideurkast Midtown 110 maatwerk, 
prijs op aanvraag.

Midtown 100 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm 
100 cm breed nu 649,-
150 cm breed nu 993,-
200 cm breed nu 1.220,-
250 cm breed nu 1.564,-
300 cm breed nu 1.791,-

Midtown 110 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm 
100 cm breed nu 763,-
150 cm breed nu 1.164,-
200 cm breed nu 1.448,-
250 cm breed nu 1.849,-
300 cm breed nu 2.133,-

Midtown 100 en 110 zijn verkrijgbaar in 
hoogtematen 197, 223 en 240 cm en 

dieptematen 44 en 62 cm.

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

649,-
100 X 197 CM 

(B X H)

 
MIDTOWN 100

VANAF 763,-
100 X 197 CM 

(B X H)
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 De Midtown 
kledingkast is dé  

kast die overal past.  
Of het nou is in die ene 

hoek of onder dat  
schuine dak!

 Zoals afgebeeld draaideurkast Midtown 100 maatwerk, 
prijs op aanvraag.

Wanneer we het over maatwerk hebben, mogen de Midtown kasten niet ontbreken! 

De Midtown 100 is een kast geschikt voor grote, kleine, rechte en schuine ruimtes! Er is al een 
Midtown kast vanaf 30 cm breed en gaat tot zo breed als je nodig hebt! Het fijne aan deze kast is dat 
je het naar jouw stijl kunt aanpassen, zodat het helemaal bij je interieur past. Wij maken het zoals jij 
wilt! Je hebt keuze uit meerdere (hout)kleursoorten. Daarnaast is het mogelijk om een spiegeldeur 
toe te voegen. Deze kast met een hoogte van 233 cm wordt standaard geleverd met 2 legplanken en 
een kledingstang en met een hoogte van 197cm met 1 legplank en een kledingstang. Dit is ook naar 
wens uit te breiden met aanvullende accessoires. 

DRAAI- EN VOUWDEURKAST MIDTOWN De Midtown 110 kledingkast is met profielranden langs de deuren een 
mooie eye-catcher. Deze kledingkast is verkrijgbaar in drie verschillende 
hoogtematen, twee dieptematen en te kiezen met draai- en vouwdeuren. Doordat de 
Midtown 110 zo veelzijdig in aanpassingen is, maakt het een kast die erg geliefd is! De 
kast is in te delen zoals jij dit wenst en verkrijgbaar in meerdere (hout)kleuren en 
in combinatie te maken. Alle kasten zijn voorzien van een extra dikke achterwand of 
een achterwand van 5 mm

Wil je meer weten? Wij zijn kastenspecialist en hebben deze kast in het 
assortiment. Neem de afmetingen van je (slaap)kamer mee naar de winkel 

ENORM
VEELZIJDIG!

 Zoals afgebeeld draaideurkast Midtown 110 maatwerk, 
prijs op aanvraag.

763,-
100 X 197 CM 

(B X H)

 
MIDTOWN 110
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Midtown 100 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm 
100 cm breed nu 649,-
150 cm breed nu 993,-
200 cm breed nu 1.220,-
250 cm breed nu 1.564,-
300 cm breed nu 1.791,-

Midtown 110 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm 
100 cm breed nu 763,-
150 cm breed nu 1.164,-
200 cm breed nu 1.448,-
250 cm breed nu 1.849,-
300 cm breed nu 2.133,-

Midtown 100 en 110 zijn verkrijgbaar in 
hoogtematen 197, 223 en 240 cm en 

dieptematen 44 en 62 cm.

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

649,-
100 X 197 CM 

(B X H)

 
MIDTOWN 100

VANAF



ERVAAR HET 
GEVOEL VAN LUXE  

IN ZOWEL GROTE ALS 
KLEINE RUIMTES!

1110  Zoals afgebeeld: maatwerk inloopkast, prijs op aanvraag.

Naast een ruim assortiment losse kledingkasten 
is het ook mogelijk een inloopkast op maat te 
laten maken. Zoek je een inloopkast met 
schuifdeuren of een kast met draaideuren? 
Of ga je voor een trendy open kast? Alles is 
mogelijk als je je kast zelf samenstelt. Het 
mooie van zelf een kast samenstellen is dat je 
het ook nog kunt combineren: én een afgesloten 
gedeelte én een open gedeelte.

Doordat het helemaal in jouw kamer is 
aangemeten van vloer tot plafond, passend  
in elke hoek, schuine wand én afgemaakt met 
jouw persoonlijke accessoires naar keuze, 
ervaar je de luxe elke keer dat jij je kast inloopt.

Als professioneel slaapadviseur helpen we je 
graag bij het maken van keuzes voor een 
passende inloopkast. Van opmeten tot monteren! 

INLOOPKASTEN

SCAN ME!

Met een Altijd Goed Slapen kledingkast kies je 
voor slimme opbergruimte. Met de verschillende 
accessoires kan je de kledingkast geheel naar 
persoonlijke smaak indelen en optimaal gebruik 
maken van de ruimte. Kies je naast planken en een 
roede ook voor een ladeblok? En wil je ook graag 
ruimte hebben voor je waszakken of televisie? Alles 
is mogelijk om de perfecte kledingkast samen te 
stellen. Ontdek de mogelijkheden! 

Kies o.a. voor:
• Verlichting
• Pantalonhouder
• Uittrekbaar schoenenrek
• Stropdas- en ceintuurhouder
• Waszakken
• Uitdraaibare TV-arm

Nieuwgierig geworden naar alle accessoires? 
Scan dan de QR code of kom langs in onze 
winkel!

OPGERUIMD STAAT 
NETJES MET DE IDEALE 
KASTACCESSOIRES

ERVAAR HET 
GEVOEL VAN LUXE  

IN ZOWEL GROTE ALS 
KLEINE RUIMTES!

10  Zoals afgebeeld maatwerk inloopkast, prijs op aanvraag.

Naast een ruim assortiment losse kledingkasten 
is het ook mogelijk een inloopkast op maat te 
laten maken. Zoek je een inloopkast met 
schuifdeuren of een kast met draaideuren? 
Of ga je voor een trendy open kast? Alles is 
mogelijk als je je kast zelf samenstelt. Het 
mooie van zelf een kast samenstellen is dat je 
het ook nog kunt combineren: én een afgesloten 
gedeelte én een open gedeelte.

Doordat het helemaal in jouw kamer is 
aangemeten van vloer tot plafond, passend  
in elke hoek, schuine wand én afgemaakt met 
jouw persoonlijke accessoires naar keuze, 
ervaar je de luxe elke keer dat jij je kast inloopt.

Als professioneel slaapadviseur helpen we je 
graag bij het maken van keuzes voor een 
passende inloopkast. Van opmeten tot monteren! 

INLOOPKASTEN

SCAN ME!

Met een Altijd Goed Slapen kledingkast kies je 
voor slimme opbergruimte. Met de verschillende 
accessoires kan je de kledingkast geheel naar 
persoonlijke smaak indelen en optimaal gebruik 
maken van de ruimte. Kies je naast planken en 
een roede ook voor een ladeblok? En wil je ook 
graag ruimte hebben voor je waszakken of televi-
sie? Alles is mogelijk om de perfecte kledingkast 
samen te stellen. Ontdek de mogelijkheden! 

Kies o.a. voor:
• Verlichting
• Pantalonhouder
• Uittrekbaar schoenenrek
• Stropdas- en ceintuurhouder
• Waszakken
• Uitdraaibare TV-arm
 
Nieuwgierig geworden naar alle accessoires? 
Scan dan de QR code of kom langs in onze 
winkel!

OPGERUIMD STAAT 
NETJES MET DE IDEALE 
KASTACCESSOIRES
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Met het nieuwe Nevada kastenprogramma kun je een 
kast samenstellen die perfect bij je past. De mogelijk-
heden zijn oneindig en met de verschillende accessoires 
kun je de kast naar eigen wens inrichten. Dit programma 
bestaat uit verschillende types: Nevada 1, 2, 3 en 5.  
De opties zijn gelijk, maar de deuren hebben bij ieder 
type een ander stijl.

Kastenprogramma Nevada 2.0 is verkrijgbaar in de 
hoogtematen 197, 223 of 240 cm. De breedtematen 
variëren van 160 tot 400 cm. De opties voor de kleur in 
het interieur is berkenimitatie of linnenoptiek Twist. 
Voor de buitenkant kun je kiezen uit meerdere houtkleuren 
en glaskleuren in mat of glanzend en de keuze uit wel 
of geen spiegeldeur. Alle kasten zijn voorzien van een 
extra stevige achterwand. Daarnaast is er nog veel meer 
mogelijk om jouw kast naar wens in te richten. Denk 
aan meerdere legplanken, verlichting, accessoires of 
een ladenblok. 

KASTENPROGRAMMA 
NEVADA 2.0
MET SCHUIFDEURKASTEN, 
DRAAIDEURKASTEN 
EN VOUWDEURKASTEN

Zoals afgebeeld: Nevada 2.1 uitvoering 
met 1 glazen deur en 2 deuren in 
houtdecor en de romp in Terra mat,
270 x 223 cm (B x H), nu 1.508,-

Nevada 2.1, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 892,-
180 cm breed nu 934,-
200 cm breed nu 991,-
240 cm breed nu 1.213,-
270 cm breed nu 1.295,-
300 cm breed nu 1.337,-

Verkrijgbaar in dieptemaat 
51 of 69 cm.

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Zoals afgebeeld: Nevada 2.2
uitvoering met deuren in witglas
en vakkenkast aan zijkant, 
excl. verlichting, 240 x 223 cm (B x H)
2.149,-

Nevada 2.2, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 978,-
180 cm breed nu 1.017,-
200 cm breed nu 1.072,-
240 cm breed nu 1.339,-
270 cm breed nu 1.418,-
300 cm breed nu 1.460,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Zoals afgebeeld: Nevada 2.3 
uitvoering met deuren in witglas 
en vakkenkast aan zijkant, excl. 
verlichting, 160 x 223 cm (B x H)  
nu 1.187,-

Nevada 2.3, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 1.004,-
180 cm breed nu 1.046,-
200 cm breed nu 1.103,-
240 cm breed nu 1.381,-
270 cm breed nu 1.462,-
300 cm breed nu 1.504,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Zoals afgebeeld: Nevada 2.5
uitvoering met deuren in
Magnoliaglas en romp in
houtdecor, excl. verlichting,
300 x 223 cm (B x H) nu 2.116,-

Nevada 2.5, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 1.033,-
180 cm breed nu 1.075,-
200 cm breed nu 1.130,-
240 cm breed nu 1.425,-
270 cm breed nu 1.506,-
300 cm breed nu 1.548,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

892,-
160 X 197 CM 

(B X H)

VANAF

978,-
160 X 197 CM 

(B X H)

VANAF

1.004,-
160 X 197 CM 

(B X H)

VANAF

1.033,-
160 X 197 CM 

(B X H)

VANAF

696,-
90/100/120

X 190/200 CM

LEDIKANT
CAMBRIDGE

VANAF

MAAK DE SLAAPKAMER
 HELEMAAL AF MET 

BIJPASSEND LEDIKANT, 
NACHTKASTJES EN 

COMMODE

597,-
90/100/120

X 190/200 CM

 
LEDIKANT

CAMBRIDGE
VANAF
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Met het nieuwe Nevada kastenprogramma kun je een 
kast samenstellen die perfect bij je past. De mogelijkhe-
den zijn oneindig en met de verschillende accessoires 
kun je de kast naar eigen wens inrichten. Dit programma 
bestaat uit verschillende types: Nevada 1, 2, 3 en 5. De 
opties zijn gelijk, maar de deuren hebben bij ieder type 
een ander stijl.

Kastenprogramma Nevada 2.0 is verkrijgbaar in de 
hoogtematen 197, 223 of 240 cm. De breedtematen 
variëren van 160 tot 400 cm. De opties voor de kleur in 
het interieur is berkenimitatie of linnenoptiek Twist. 
Voor de buitenkant kun je kiezen uit 4 houtkleuren, 13 
glaskleuren in mat of glanzend en de keuze uit wel of 
geen spiegeldeur. Alle kasten zijn voorzien van een extra 
stevige achterwand. Daarnaast is er nog veel meer 
mogelijk om jouw kast naar wens in te richten. Denk aan 
meerdere legplanken, verlichting, accessoires of 
een ladenblok. 

KASTENPROGRAMMA 
NEVADA 2.0
MET SCHUIFDEURKASTEN, 
DRAAIDEURKASTEN 
EN VOUWDEURKASTEN

Zoals afgebeeld: Nevada 2.1 
uitvoering met spiegeldeur en 
deuren en romp in Terra mat,  
270 x 223 cm (B x H), nu 1011,-

Nevada 2.1, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 892,-
180 cm breed nu 934,-
200 cm breed nu 991,-
240 cm breed nu 1.213,-
270 cm breed nu 1.295,-
300 cm breed nu 1.337,-

Verkrijgbaar in dieptemaat 51 
of 69 cm.

Prijzen zijn exclusief montagekosten

892,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

Zoals afgebeeld: Nevada 2.2 
uitvoering met deuren in witglas  
en vakkenkast aan zijkant, excl. 
verlichting, 240 x 223 cm (B x H) 
1566,-

Nevada 2.2, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 978,-
180 cm breed nu 1.017,-
200 cm breed nu 1.072,-
240 cm breed nu 1.339,-
270 cm breed nu 1.418,-
300 cm breed nu 1.460,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

711,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

Zoals afgebeeld Nevada 2.3 
uitvoering met deuren in witglas 
en vakkenkast aan zijkant, excl. 
verlichting, 160 x 223 cm (B x H)  
nu 1.187,-

Nevada 2.3, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 1.004,-
180 cm breed nu 1.046,-
200 cm breed nu 1.103,-
240 cm breed nu 1.381,-
270 cm breed nu 1.462,-
300 cm breed nu 1.504,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

1.040,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

Zoals afgebeeld: Nevada 2.5 
uitvoering met deuren in  
Magnoliaglas en romp in  
Terra mat, excl. verlichting,  
300 x 223 cm (B x H) 
nu 1542,- 

Nevada 2.5, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 1.033,-
180 cm breed nu 1.075,-
200 cm breed nu 1.130,-
240 cm breed nu 1.425,-
270 cm breed nu 1.506,-
300 cm breed nu 1.548,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

1.033,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

RUIME 
KEUZE EN VEEL 
ACCESSOIRES!
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ALABAMA
Dit nachtkasten- en commodeprogramma is uitstekend te 
combineren met onze kastenprogramma’s. Alabama neemt 
weinig ruimte in beslag door gedeeltelijk uittrekbare lades en 
is daardoor ideaal voor kleine kamers. De kast is in tal van 
verschillende kleuren breedte-/ hoogtematen verkrijgbaar. 

NACHTKASTEN EN COMMODEPROGRAMMA’S

Nachtkasten verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 42, 48, 55 en 61 cm
• Breedte: 40, 50 en 60 cm

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 80 en 100 cm
• Breedte: 50, 80, 100, 120 en 150 cm

Commodeprogramma Alabama is verkrijgbaar in/met:
• 2, 3, 4 of 6 lades
• 232 kleurcombinaties 
• Keuze uit 10 grepen

Nachtkasten: 
40 x 42 x 42 (B x H x D) 
vanaf 216,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Commodes:
50 x 80 x 42 (B x H x D) 
vanaf 355,-

Ventura

AMAZONE
Wil je meer bergruimte in je slaapkamer? Dan is nacht-
kasten- en commodeprogramma  Amazone een goede optie. 
Voor de persoonlijke afwerking heb je keuze uit diverse 
fronten en grepen. Details zoals chrome greeplijsten of LED-
lichtstrips maken van Amazone meer dan alleen een meubel-
stuk, je veranderd het meubel in een echte eyecatcher.

Nachtkasten verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 41, 47, 53, 60  en 66 cm
• Breedte: 40, 50, 60  en 80 cm

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte commodes: 79, 92 en 104 cm
• Breedte commodes: 40, 50, 60, 80, 120, 140, 160 en 180 cm

De nachtkasten en commodes zijn verkrijgbaar in/met:
• 2 typen: Basic en Style
• Zeer veel kleurcombinaties
• Keuze uit 28 grepen

Alabama

Amazone

VENTURA
Stijlvolle bergruimte nodig in de 
slaapkamer? Het nachtkasten- en 
commodeprogramma Ventura past in 
elke kamer. Kies de afwerkingsopties 
in jouw stijl. Je kunt kiezen uit ver-
schillende kleuren en handgrepen. 
En ga jij voor een nachtkast of 
commode met of zonder poten?  
Maak jouw slaapkamer één geheel 
met de kasten uit de Ventura collectie.

Nachtkasten verkrijgbaar in de 
volgende maten:
• Hoogte: 29, 38, 43,  47, 48, 53, 56,

61, 63, 67, 71  en 81 cm 
• Breedte: 40 en 60 cm

Commodes:
80 x 70 x 43 (B x H x D) 
vanaf 462,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Nachtkasten: 
40 x 29 x 43 (B x H x D) 
vanaf 185,-

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 70, 86, 89 en 105 cm
• Breedte: 40, 60, 80, 141 cm

De nachtkasten en commodes zijn verkrijgbaar 
in/met:
• 2, 3, 4 of 5 lades
• Veel kleurcombinaties 
• Keuze uit 3 grepen

Prijzen zijn exclusief montagekosten.

Nachtkasten: 
40 x 41 x 46 (B x H x D) 
vanaf 298,-

Commodes:
40 x 79 x 46 (B x H x D) 
vanaf 260,-

185,-
Nachtkasten

vanaf

260,-
Commodes

vanaf

ECHTE
EYECATCHER!

Nachtkasten: 
40 x 41 x 46 (B x H x D) 
vanaf 298,-

Commodes:
40 x 79 x 46 (B x H x D)  
vanaf 260,-
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Dit nachtkasten- en commodeprogramma is uitstekend te 
combineren met onze kastenprogramma’s. Alabama neemt 
weinig ruimte in beslag door gedeeltelijk uittrekbare lades en 
is daardoor ideaal voor kleine kamers. De kast is in tal van 
verschillende kleuren breedte-/ hoogtematen verkrijgbaar. 

NACHTKASTEN EN COMMODEPROGRAMMA’S

Nachtkasten verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 42, 48, 55 en 61 cm
• Breedte: 40, 50 en 60 cm

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 80 en 100 cm
• Breedte: 50, 80, 100, 120 en 150 cm

Commodeprogramma Alabama is verkrijgbaar in/met:
• 2, 3, 4 of 6 lades
• 232 kleurcombinaties 
• Keuze uit 10 grepen

Nachtkasten: 
40 x 42 x 42 (B x H x D) 
vanaf 216,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Commodes:
50 x 80 x 42 (B x H x D) 
vanaf 355,-

Ventura

AMAZONE
Wil je meer bergruimte in je slaapkamer? Dan is nacht-
kasten- en commodeprogramma  Amazone een goede optie. 
Voor de persoonlijke afwerking heb je keuze uit diverse 
fronten en grepen. Details zoals chrome greeplijsten of LED-
lichtstrips maken van Amazone meer dan alleen een meubel-
stuk, je veranderd het meubel in een echte eyecatcher.

Nachtkasten verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 41, 47, 53, 60  en 66 cm
• Breedte: 40, 50, 60  en 80 cm

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte commodes: 79, 92 en 104 cm
• Breedte commodes: 40, 50, 60, 80, 120, 140, 160 en 180 cm

De nachtkasten en commodes zijn verkrijgbaar in/met:
• 2 typen: Basic en Style
• Zeer veel kleurcombinaties
• Keuze uit 28 grepen
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260,-
Commodes

vanaf

Alabama

Amazone

VENTURA
Stijlvolle bergruimte nodig in de 
slaapkamer? Het nachtkasten- en 
commodeprogramma Ventura past in 
elke kamer. Kies de afwerkingsopties 
in jouw stijl. Je kunt kiezen uit ver-
schillende kleuren en handgrepen. 
En ga jij voor een nachtkast of com-
mode met of zonder poten? Maak 
jouw slaapkamer één geheel met de 
kasten uit de Ventura collectie.

Nachtkasten verkrijgbaar in de 
volgende maten:
• Hoogte: 29, 38, 43,  47, 48, 53, 56,
  61, 63, 67, 71  en 81 cm 
• Breedte: 40 en 60 cm

Commodes:
80 x 70 x 43 (B x H x D)  
vanaf 462,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Nachtkasten: 
40 x 29 x 43 (B x H x D) 
vanaf 185,-

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte: 70, 86, 89 en 105 cm
• Breedte: 40, 60, 80, 141 cm

De nachtkasten en commodes zijn verkrijgbaar 
in/met:
• 2, 3, 4 of 5 lades
• Veel kleurcombinaties 
• Keuze uit 3 grepen

Prijzen zijn exclusief montagekosten

185,-
Nachtkasten

vanaf
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De zweefdeurkast Orlando kun je geheel in je eigen 
stijl samenstellen. Je hebt keuze uit 7 matte kleuren 
en 5 glaskleuren. Je kunt kiezen uit wel of geen 
passe-partout, een spiegel en een zilverkleurige 
greeplijst. Door een ruim aanbod aan accessoires 
is de indeling van de kast zelf te bepalen. 
Ingebouwde verlichting hoort bijvoorbeeld tot 
één van de opties. Daarnaast zijn er veel overige 
accessoires om toe te voegen voor de inrichting 
van je kast.

Zweefdeurkast Orlando is verkrijgbaar in 4 ver-
schillende breedtematen: 150, 200, 250 en 300 cm. 
Onze kastenspecialist helpt graag om de kast op 
maat passend te maken.

Kom langs in onze winkel of kijk op onze website. 

Prijzen zijn exclusief montagekosten. 
Vraag in de winkel naar de actie voorwaarden.

ZWEEFDEURKAST 
ORLANDO

Zoals afgebeeld: zweefdeurkast Orlando 300 x 217 cm (B x H), 
met glazen front in de kleur kiezelgrijs, met passe-partout en 
inclusief greeplijst nu 1.487-

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm 
150 cm breed van  680,- voor 589,-
200 cm breed nu 706,-
250 cm breed nu 856,-
300 cm breed nu 1.018,-

589,-
150 X 217 CM 

(B X H)

SPECIALE 
FOLDER ACTIE!

ZWEEFDEURKAST 
ORLANDO

Zoals afgebeeld zweefdeurkast Orlando 300 x 217 cm (B x H), 
met glazen front in de kleur kiezelgrijs, met passe-partout en 
inclusief greeplijst nu 1.230,-

489,-
150 X 217 CM 

(B X H)

SPECIALE 
FOLDER ACTIE!
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De zweefdeurkast Orlando kun je geheel in je eigen 
stijl samenstellen. Je hebt keuze uit 8 matte kleu-
ren en 5 glaskleuren. Je kunt kiezen uit wel of geen 
passe-partout, een spiegel en een zilverkleurige 
greeplijst. Door een ruim aanbod aan accessoires 
is de indeling van de kast zelf te bepalen. 
Ingebouwde verlichting hoort bijvoorbeeld tot 
één van de opties. Daarnaast zijn er veel overige 
accessoires om toe te voegen voor de inrichting 
van je kast.

 Zweefdeurkast Orlando is verkrijgbaar in 4 ver-
schillende breedtematen: 150, 200, 250 en 300 cm. 
Onze kastenspecialist helpt graag om de kast op 
maat passend te maken.

Kom langs in onze winkel of kijk op onze website. 

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm 
150 cm breed  van  680,- voor 489,-
200 cm breed   nu 706,-
250 cm breed   nu 856,-
300 cm breed   nu 1.018,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten. 
Vraag in de winkel naar de actie voorwaarden. TEKST BLOKJE 

ONTBREEKT?

Een goed slaapadvies is van groot belang. Om de juiste keuzes te maken, nemen we graag 
alle tijd voor u. Hoe beter uw bed, matras en hoofdkussen bij u passen, des te beter kunt u 
genieten van een gezonde en comfortabele nachtrust.  
Sleepworld Groningen kan u deskundig adviseren over een comfortabele nachtrust.

www.sleepworldgroningen.nl

DE WAKKERKAMERS VAN GRONINGEN 
Ook maandagmiddag geopend en donderdag koopavond

Hoornsediep 131, Groningen 
Tel. (050) 527 15 55




