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Het verhaal van Kast van een Huis.

Het idee voor Kast van een Huis® ontstond zoals 
zo veel goede ideeën zijn ontstaan: wat de 
ontwerper zocht was niet te koop! 
Marie-Louise Groot Kormelink bedacht daarom 
voor haar kinderen een serie kasten die ook 
nog leuk waren als ze het baby-, peuter- en 
kleuterstadium ontgroeid waren. Ze zette haar 
ideeën om in concrete plannen en liet haar 
ontwerpen in productie nemen.
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Alles achter gesloten deuren. 

De Kast van een Huis is ontworpen als 
multifunctionele opberger. De kasten kunnen 
worden gebruikt als kledingkast, boekenkast, 
speelgoedkast, servieskast en kantoorkast voor 
ordners. Ook doen de kasten het goed als 
garderobemeubel in de hal of ontvangstruimte 
en natuurlijk als roomdivider.
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Een bed om heerlijk in weg te dromen. 

Na een lange dag vol indrukken en 
ontdekkingen is het heerlijk wegdromen in je 
bed aan de grachten. Het getoonde bed 
heeft een formaat 150x70 cm is aan één 
zijkant voorzien van 3 gevels. Voor de echte 
Amsterdamse sfeer maak je de slaapkamer 
compleet met de drie verschillende 
gevelkasten in bijpassende kleuren.

De slaapbank is tegenwoordig voorzien van
2 ruime lades en is leverbaar in de maten:
• 150/70 cm
 met hals-, trap- en klokgevel (3 gevels)
• 200/90 cm 
 met trap-, klok-, trap- en halsgevel (4 gevels)
Het bed kan worden afgewerkt in een 
wenskleur of één van onze standaard kleuren.

Slaapbank in de kleur Liefblauw, formaat 150/70 cm
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Kwaliteit in afwerking en techniek

Onze kasten worden in Nederland vervaardigd, 
uit kwalitatief hoogstaand MDF en zijn 
afgewerkt met een milieuvriendelijke spuitlak. 
De kledingroede is vervaardigd uit beukenhout 
en de deuren zijn voorzien van een softclose 
systeem. De ingefreesde merknaam geeft 
aan dat u in het bezit bent van een origineel 
exemplaar van “Kast van een Huis”.
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Materiaal, afwerking en indeling. 

De kasten zijn gemaakt van MDF. Daardoor 
zijn ze makkelijk te reinigen. De indeling van de 
kast kan bestaan uit 4 legplanken (waarvan 3 in 
hoogte te variëren) of uit 1 hangroede en
3 legplanken (waarvan 2 in hoogte verstelbaar).

De trap-, hals- en klokgevelkasten zijn leverbaar 
in de volgende maten:
180/50/50 cm 
198/55/55 cm
216/60/40 cm 
216/60/60 cm

Hals-, trap- en klokgevelkast
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10 standaard kleuren

10 standaard kleuren

Kast van een Huis in 10 mooie kleuren.

Onze kasten zijn standaard leverbaar in  
10 prachtige kleuren die onderling ook goed te 
combineren zijn. De levertijd van onze kasten 
in één van de standaard kleuren is 5-6 weken. 
Ook kunnen de kasten in elke gewenste kleur 
afgewerkt worden. Hiervoor dient u een RAL- 
of NCS kleur aan te leveren en betaalt u een 
meerprijs. 

Wit Brandweerrood Oranje Kobalt Zilver

Liefblauw Hemelsblauw Roze feestje Sprankeling Appelgroen
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“ Tijdloos design voor
grote en kleine mensen..”
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Kantoor en showroom:
De Dael 2   7141 BS Groenlo   T. 0544 466 947   M. 06 237 856 23

info@kastvaneenhuis.nl   www.kastvaneenhuis.nl


