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ALTIJD 
EEN KAST 
OP MAAT!
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Zat van 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.

 Kijk voor meer informatie op onze website of kom langs in onze winkel.2

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. 
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Houd je van een mooie industriële look in je slaapkamer? Dan is 
draaideurkast Bueno misschien wat je zoekt. Het oogt lekker robuust 
door het hout en de zwarte poten en doordat het gemaakt is van Lamulux  
is het nauwelijks gevoelig voor krasvorming. Maak de slaapkamer 
helemaal af met bijpassend ledikant, nachtkastjes en commode. 

DRAAIDEURKAST 
BUENO

Zoals afgebeeld 3-deurs kledingkast 180 x 220 x 65 cm (B x H x D) met kooflijst en verlichting 75 cm diep 1439,- 
(incl. verlichting) en bijpassend ledikant 180 x 200 cm met hoofdbordverlichting 885,- (incl. verlichting, excl. matras en 
lattenbodem).

Draaideurkast Bueno 
2drs 120 x 220 x 65 cm (B x H x D) 1.045,- 
3drs 180 x 220 x 65 cm (B x H x D) 1.362,- 
4drs 240 x 220 x 65 cm (B x H x D) 1.758,-

Commode Bueno 
110 x 80 x 45 cm (B x H x D)  559,-

Nachtkastje Bueno 
45 x 60 x 37 cm (B x H x D)  236,-

Maak de slaapkamer helemaal af met bijpassend ledikant,  
nachtkastjes en commode.

Prijzen zijn exclusief montagekosten

1.045,-
120 X 220 X 65 CM

(B X H X D)

KLEDINGKAST
BUENO  VANAF

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

SLIM  
OPBERGEN MET  

MAXIMALE 
RUIMTE!
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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 4 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.

ZWEEFDEURKAST 
ENCINO

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Hoogte 240 cm, diepte 69 cm 
160 cm breed nu 699,-
180 cm breed nu 747,-
200 cm breed nu 775,-
240 cm breed nu 945,-
270 cm breed nu 953,-
300 cm breed nu 999,-

Hoogte 223 cm, diepte 69 cm 
160 cm breed nu 630,-
180 cm breed nu 677,-
200 cm breed nu 706,-
240 cm breed nu 809,-
270 cm breed nu 819,-
300 cm breed nu 860,-

630,-
160 X 223 CM 

(B X H)

 
VANAF
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Met het nieuwe Nevada kastenprogramma kun je een kast samenstellen die perfect bij je past. 
De mogelijkheden 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 
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 650,-
180 cm breed nu 681,-
200 cm breed nu 721,-
240 cm breed nu 884,-
270 cm breed nu 943,-
300 cm breed nu 973,-

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) 
1566,-

Nevada 2.2, hoogte 197 cm 
160 cm breed nu 711,-
180 cm breed nu 742,-
200 cm breed nu 782,-
240 cm breed nu 973,-
270 cm breed nu 1.033,-
300 cm breed nu 1.063,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

650,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

711,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF
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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, ver-
lichting, accessoires of een ladenblok.

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 753,-
180 cm breed nu 782,-
200 cm breed nu 823,-
240 cm breed nu 1.038,-
270 cm breed nu 1.097,-
300 cm breed nu 1.127,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

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 731,-
180 cm breed nu 762,-
200 cm breed nu 803,-
240 cm breed nu 1.006,-
270 cm breed nu 1.065,-
300 cm breed nu 1.095,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

RUIME 
KEUZE EN VEEL 
ACCESSOIRES!

731,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

753,-
160 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF
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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! 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 wordt standaard geleverd 
met kledingstang en twee legplanken per kastdeel. Dit is ook 
naar wens uit te breiden met aanvullende accessoires. 

 

DRAAI- EN VOUWDEURKAST 
MIDTOWN

 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.

473,-
100 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF

 WIJ KOMEN JE KAST 
OPMETEN EN MAKEN HEM 

HELEMAAL OP MAAT 
VOOR JOU!
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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 stevige 
achterwand. 

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.

 Zoals afgebeeld draaideurkast Midtown 110 maatwerk, prijs op aanvraag.

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Midtown 100 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm 
100 cm breed nu 473,-
150 cm breed nu 724,-
200 cm breed nu 890,-
250 cm breed nu 1.141,-
280 cm breed nu 1.372,-

Midtown 110 
Hoogte 197 cm, diepte 62 cm 
100 cm breed nu 556,-
150 cm breed nu 849,-
200 cm breed nu 1.056,-
250 cm breed nu 1.349,-
280 cm breed nu 1.622,-

Midtown 100 en 110 zijn verkrijgbaar in hoogtematen 197, 223 en 
240 cm en dieptematen 44 en 62 cm.

ENORM
VEELZIJDIG!

556,-
100 X 197 CM 

(B X H)

 
VANAF



10  Zoals afgebeeld maatwerk inloopkast, prijs op aanvraag.

ERVAAR HET 
GEVOEL VAN LUXE  

IN ZOWEL GROTE ALS 
KLEINE RUIMTES!
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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 en 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

 Zoals afgebeeld maatwerk inloopkast, prijs op aanvraag.
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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 zweef-
deurkast Washington. Kom naar onze winkel en laat je adviseren 
over de verschillende mogelijkheden. 

 • 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

 Draaideurkast Washington is verkrijgbaar in/met:

ZWEEFDEURKAST 
WASHINGTON 

Hoogte 217 cm, diepte 67 cm 
150 cm breed nu 700,-
200 cm breed nu 729,-
225 cm breed nu 880,-
250 cm breed nu 909,-
280 cm breed nu 957,-
300 cm breed nu 977,-
330 cm breed nu 1.357,-
400 cm breed nu 1.449,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Zoals afgebeeld witte uitvoering met witte zweefdeuren, inclusief 2 ladeblokken en set verlichting, 
330 x 236 cm (B x H) nu 2.576,-

NIEUW!

SCAN ME!

700,-
150 X 217 CM 

(B X H)

 
VANAF
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Verlichting
Nooit meer in het donker zoeken naar dezelfde kleur sokken met 
deze ingebouwde verlichting. Met de handige sensoren gaat het 
licht automatisch aan bij het openen van de deur en automatisch 
weer uit bij het sluiten.

Pantalonhouder
Houd je gestreken broeken 
netjes en kreukvrij door ze 
op te hangen aan deze 
pantalonhouder. Dit ele ment 
zorgt ervoor dat het romme-
lige stapeltje weer een nette 
aanblik krijgt. 

Stropdas- en 
ceintuurhouder
De accessoires 
eindigen toch vaak 
door de hele kast of 
op andere plekken in 
de slaapkamer. Breng 
de rust weer terug in je 
slaapkamer door alles 
op een vaste plek op 
te bergen. Met deze 
stropdas- en cein-
tuurhouder zet je echt 
de puntjes op de i en 
maakt je kledingkast 
helemaal af.

Draaibaar schoenenrek
Je hebt al helemaal 
gepland hoe en waar jij 
jouw kleding gaat op-
bergen in de kast, maar 
waar laat je al jouw 
schoenen?  
Met dit draaibare  
schoenenrek berg je 
handig je schoenen op 
en kun je ook elk paar 
gemakkelijk pakken 
zodat je de schoenen 
achterin de kast niet uit 
het oog verliest. 

Waszakken
Je hebt je hele slaapkamer in stijl ingericht, maar 
dan staat daar nog die wasmand die er niet hele-
maal bij past.Deze waszakken werk je mooi weg in 
je kledingkast. Deze waszakken zijn uitneembaar, 
dus je brengt het makkelijk naar de wasmachine 
en je bespaart ook nog eens tijd aangezien het 
niet meer hoeft te sorteren.

Uitdraaibare TV-arm
Als je het over praktisch 
hebt, kan deze acces-
soire natuurlijk niet 
ontbreken. Met deze 
uitdraaibare TV-arm kun 
je vanuit elke hoek in je 
slaapkamer je favoriete 
serie of film kijken. 
Je klapt het ook weer 
handig in wanneer 
je geen TV kijkt.
 

Bepaal zelf je ideale indeling 
en inrichting met praktische 
accessoires!

Prijzen zijn exclusief montagekosten SCAN ME!



ECHTE
EYECATCHER!
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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. 

AMAZONE
Wil je meer bergruimte in je slaapkamer? Dan is nachtkasten- 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 meubelstuk, je veranderd het meubel in een echte eyecatcher.

Ventura

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

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte commodes: 80 en 100 cm
• Breedte commodes: 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 verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte nachtkasten: 41, 47, 53, 60 en 66 cm
• Breedte nachtkasten: 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

NACHTKASTEN EN COMMODEPROGRAMMA’S

Nachtkastjes: 
40 x 42 x 42 (B x H x D) 
vanaf 158,-

Nachtkastjes: 
40 x 41 x 46 (B x H x D) 
vanaf 217,-

Commodes:
40 x 79 x 46 (B x H x D)  
vanaf 190,-Prijzen zijn exclusief montagekosten

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Commodes:
50 x 80 x 42 (B x H x D) 
vanaf 258,-

153,-
Nachtkasten

vanaf
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Alabama

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 verschillende 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 nachtkasten: 29, 38, 43, 47, 48, 53, 56, 
 61, 63, 67, 71 en 81 cm 
• Breedte nachtkasten: 40 en 60 cm

Commodes verkrijgbaar in de volgende maten:
• Hoogte commodes: 70, 86, 89 en 105 cm
• Breedte commodes: 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

Commodes:
80 x 70 x 43 (B x H x D)  
vanaf 383,-

Prijzen zijn exclusief montagekosten

Nachtkastjes: 
40 x 29 x 43 (B x H x D) 
vanaf 153,-

STIJLVOL  
EN PRAKTISCH  

IN ÉÉN!

IDEAAL 
VOOR KLEINE 

RUIMTES!

190,-
Commodes

vanaf



De zweefdeurkast Orlando kun je geheel in je eigen 
stijl samenstellen. Je hebt keuze uit 8 matte kleuren 
en 5 glaskleuren. Je kunt kiezen uit wel of geen pas-
se-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 
verschillende breedtematen: 150, 200, 250 en 
300 cm. Onze kastenspecialist helpt graag om de 
kast op maat passend te maken.

Ga naar de Altijd Goed Slapen specialist bij 
jou in de buurt of kijk op onze website.

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

ZWEEFDEURKAST ORLANDO
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Hoogte 217 cm, diepte 67 cm 
150 cm breed  van  563,- voor 489,-
200 cm breed   nu 587,-
250 cm breed   nu 710,-
300 cm breed   nu 842,-
 

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!

Stamp

Stamp


