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Solide deur steengrijs met greep Allure grafiet, kastindeling antraciet met ladegreep Stijl lang
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Kast 
op maat

De kast die past in jouw huis
Van je huis een thuis maken. Dat kan als je je eigen stij l volgt. Het uitgebreide 

kasten assortiment van Buildify stelt je in staat om je eigen keuze te maken, 

van modern tot klassiek, van eigentij ds tot tij dloos. Daarnaast kun je de kast 

indelen zoals je wilt, van vloer tot plafond, van muur tot muur. Met Buildify 

kasten op maat ben je verzekerd dat je een exclusieve kast in huis haalt die 

altij d matcht met je woonruimte. Of het nu om een slaapkamer, keuken, 

woonkamer, bij keuken of zolder gaat. Buildify biedt ruime keuze in het 

assortiment. Mooi op maat gemaakt, elke ruimte volledig benut en tot in detail 

afgewerkt. 

Inhoudsopgave
Omlij ste deuren -------------------- pagina 4

Paneeldeuren klassiek ----------- pagina 9

Paneeldeuren modern ------------ pagina 10

Solide deuren ---------------------- pagina 12

Kastindeling ------------------------ pagina 14

GOED OM TE WETEN GOED OM TE WETEN 
Je kunt gebruik maken van een inmeet- Je kunt gebruik maken van een inmeet- 
en montageservice. De kast wordt altij d 
thuisbezorgd. Dat is nog eens kiezen voor 
gemak.

Solide deur steengrij s met greep Allure grafi et, kastindeling antraciet met ladegreep Stij l lang

20 JAAR
garantie
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Omlijste deur Strak naturel met deurvulling wit en eiken natuur, kastindeling helder wit Kastindeling helder wit met ladegreep Strak zilver omlijsting Strak naturel
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Omlijste 
deuren 
Met Buildify kun je een 

schuifdeurkast maken met 

deuren waarvan je zelf de 

kleurencombinatie kiest. Hierbij 

heb je keuze uit diverse hout- 

en unikleuren (zie pagina 6 

voor het complete overzicht). 

Tevens kun je spiegel- en 

glasdeuren kiezen. Om de deur 

wordt een profiel geplaatst, die 

ook als een greeplijst fungeert. 

Dit profiel, ook wel omlijsting 

genoemd, is beschikbaar in 

diverse vormen en kleuren. 

De Buildify schuifdeuren 

worden speciaal voor jou op 

maat gemaakt in jouw gewenste 

maatvoering van vloer tot 

plafond en van muur tot muur. 

Een kast onder een schuin 

dak behoort eveneens tot de 

mogelijkheden. De maximale 

inbouwhoogte is 279 cm met 

een maximale deurbreedte  

van 102 cm.

Omlijste deuren Basis

Zoek je meer eenvoud of wil je 

geen keuze stress, dan kun je 

kiezen voor het profiel Basis in 

de kleur naturel. Dit profiel is 

gemakkelijk te combineren met 

5 deurvulling kleuren: 

wit, ivoor, aluminium, eiken 

marne en eiken natuur. De 

maximale hoogte van deze 

omlijste basis deuren is 

255 cm met een maximale 

deurbreedte van 102 cm.

Kastindeling helder wit met ladegreep Strak zilver omlijsting Strak naturel
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Helder wit Hoogglans wit Ivoor Kashmir Aluminium Warm grijs mat Antraciet

Zwart mat Steengrijs Fjord groen Denim blauw Eiken Marne Sloophout Eiken bardolino structuur

Eiken natuur Eiken antraciet Beton structuur Linnen Eiken grijs structuur Walnoot

Glas wit Melkglas Glas grijs metaal Glas blank Spiegel blank Spiegel brons

Beschikbare kleuren 
voor omlijste deuren
Je kunt met schuifdeurkasten eindeloos combineren met onderstaande kleuren deurvullingen in  
hout-, fantasie- en unikleuren, maar ook met de uitvoeringen in glas en spiegel. Met deze keuze stel 
je altijd een schuifwandkast samen die perfect bij je interieur past, of het nu strak, zakelijk, kleurrijk 
of warm moet zijn. De zijpanelen zijn te verkrijgen in diverse hout- en unikleuren.

Omlijste deur Strak naturel met 
deurvulling kashmir mat en zwart mat, 
kastindeling helder wit.

Rond Strak Basis

Kleur naturel

Kleur champagne

Kleur wit

Kleur zwart

PROFIELEN VOOR OMLIJSTE DEUREN
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Helder wit Hoogglans wit Ivoor Kashmir Aluminium Warm grijs mat Antraciet

Zwart mat Steengrijs Fjord groen Denim blauw Eiken Marne Sloophout Eiken bardolino structuur

Eiken natuur Eiken antraciet Beton structuur Linnen Eiken grijs structuur Walnoot

Glas wit Melkglas Glas grijs metaal Glas blank Spiegel blank Spiegel brons

Omlijste deur Strak naturel met 
deurvulling kashmir mat en zwart mat, 
kastindeling helder wit.
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De kwalitatief hoogwaardige uitstraling van deze paneeldeuren 

kenmerkt zich door fraaie frezingen in een moderne of klassieke 

stij l in een 22 mm dik Hdf paneel. De deuren zij n beschikbaar 

in een maximale breedte van 102 cm en een maximale hoogte 

van 279 cm. Er zij n diverse modellen en kleuren te kiezen en ook 

een spiegel of glas is makkelij k toepasbaar. Modellen, kleuren en 

grepen zij n te vinden pagina 9, 10 en 11. 

Om de kwaliteit van de hogere schuifdeuren te garanderen, worden 

alle deurmodellen vanaf 250 cm hoogte standaard voorzien van 

een stabilisatiestang. Deze wordt na de assemblage bevestigd 

aan de achterzij de en is na plaatsing desgewenst aan te draaien. 

Alle handgrepen worden op een vaste hoogtemaat gemonteerd; 

hartmaatvoering is op 105 cm, berekend vanaf de onderzij de van 

de deur. 

Paneeldeuren
klassiek
Klassieke paneeldeuren kennen mooie belij ningen die zeer 

passend kunnen zij n in een jaren ‘30 woningstij l en brengen 

warmte en sfeer in de ruimte. Door de diversiteit aan kleuren, 

modellen en handgrepen kun je heel veel richtingen op en zij n de 

deuren naar eigen wens te ontwerpen. Volg de eenvoudige stappen 

om jouw ideale kast te creëren.

GOED OM TE WETEN 
De bovenrail van een schuifdeurkast kan 
fraai worden weggewerkt door gebruik te 
maken van een koofl ij st. Deze bovenlij st is in 
dezelfde kleur en materiaal beschikbaar als 
die van de schuifdeuren. Zo vormt de kast 
één geheel.

Paneeldeur klassiek model KL3 antraciet mat met greep Modern zwart, kastindeling helder wit

Paneeldeur klassiek KL3 antraciet mat, greep Modern zwart

Paneeldeuren
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een stabilisatiestang. Deze wordt na de assemblage bevestigd 

aan de achterzijde en is na plaatsing desgewenst aan te draaien. 

Alle handgrepen worden op een vaste hoogtemaat gemonteerd; 

hartmaatvoering is op 105 cm, berekend vanaf de onderzijde van 

de deur. 

Paneeldeuren
klassiek
Klassieke paneeldeuren kennen mooie belijningen die zeer 

passend kunnen zijn in een jaren ‘30 woningstijl en brengen 

warmte en sfeer in de ruimte. Door de diversiteit aan kleuren, 

modellen en handgrepen kun je heel veel richtingen op en zijn de 

deuren naar eigen wens te ontwerpen. Volg de eenvoudige stappen 

om jouw ideale kast te creëren.

GOED OM TE WETEN 
De bovenrail van een schuifdeurkast kan 
fraai worden weggewerkt door gebruik te 
maken van een kooflijst. Deze bovenlijst is in 
dezelfde kleur en materiaal beschikbaar als 
die van de schuifdeuren. Zo vormt de kast 
één geheel.

Paneeldeur klassiek KL3 antraciet mat, greep Modern zwart

Interieur en ladeblok helder wit, handgreep Strak zwart, 

aluminiumkleurige onderrail

Garderobestang 
KL1 KL2 KL3 KL4 KL5
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Paneeldeuren modern 
De strakke belij ning van de moderne schuifdeuren van Buildify 
geven net dat ene beetje twist in de ruimte. Kies uit diverse 
kleuren en grepen en de mooiste creaties komen tot stand. 

GOED OM TE WETEN 
Door gebruik te maken van softclose op 
de deuren, zullen de deuren langzaam en 
geruisloos sluiten. Wel zo veilig.

OVERZICHT HANDGREPEN

Modern zilver Modern satij n Modern zwart Elegant Elegant zwart Allure grafi et Allure zilver Klassiek brons Karakteristiek

OVERZICHT DECOREN

Wit Ivoor Antraciet mat Steengrij s mat Wit mat Denim blauw 
mat

Grij s mat Fjord groen 
mat

Beton Zij degrij s mat MDF Hoogglans wit
MO1

Paneeldeur modern MO3 Fjord groen mat met greep Modern zilver, kast indeling helder wit
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GOED OM TE WETEN 
Door gebruik te maken van softclose op 
de deuren, zullen de deuren langzaam en 
geruisloos sluiten. Wel zo veilig.

GOED OM TE WETEN 
Zit de gewenste kleur er niet bij ? Geen 
probleem! Kies een deurmodel en bestel deze 
in MDF m.u.v. deurmodel KL4 en MO4. De 
deur kan, nadat de grondverf is aangebracht, 
in elke gewenste kleur overgeschilderd worden.

OVERZICHT HANDGREPEN

Modern zilver Modern satij n Modern zwart Elegant Elegant zwart Allure grafi et Allure zilver Klassiek brons Karakteristiek

OVERZICHT DECOREN

Wit Ivoor Antraciet mat Steengrij s mat Wit mat Denim blauw 
mat

Grij s mat Fjord groen 
mat

Beton Zij degrij s mat MDF Hoogglans wit
MO1 MO2 MO3 MO4 MO5
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Solide deuren
Voor een robuuste uitstraling zij n Solide deuren, met hun 28mm 

dikke panelen, dé perfecte deuren met een fi jne vlakke afwerking 

in 1 kleur. De bij passende grepen en de ingefreesde wielen aan de 

onderzij de van de deur geven de kast een strak uiterlij k.

OVERZICHT DECOREN

Helder wit Kashmir Steengrij s mat

Antraciet Eiken Bardolino Fjord Groen

GOED OM TE WETEN 
De kastindeling heeft een zogenaamde 
3-gats boring. Dit betekent dat er op elke 
334 mm 3 gaten zij n voorgeboord in de 
zij kant van de binnenzij de van de kast. 
Hierdoor zij n planken, garderobestangen 
en ladeblokken fl exibel in de kast te 
positioneren.

Solide deur steengrij s met greep Allure grafi et, interieur antraciet met ladegreep Stij l lang

Kastindeling antraciet met ladegreep Stij l lang

GOED OM TE WETEN 
• Alle kasten hebben in hoogte verstelbare wielen
•  Alle kasten zij n ook als vrij staande kast met een 

ombouw verkrij gbaar. Behalve in een nis.

OVERZICHT HANDGREPEN 
Zie pagina 10
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OVERZICHT DECOREN

Helder wit Kashmir Steengrijs mat

Antraciet Eiken Bardolino Fjord Groen

Solide deur steengrijs met greep Allure grafiet, interieur antraciet met ladegreep Stijl lang

Kastindeling antraciet met ladegreep Stijl lang

GOED OM TE WETEN 
• Alle kasten hebben in hoogte verstelbare wielen
•  Alle kasten zijn ook als vrijstaande kast met een 

ombouw verkrijgbaar. Behalve in een nis.

OVERZICHT HANDGREPEN 
Zie pagina 10
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Kastindeling
Achter een schuifdeur is een eindeloze reeks indelingsvarianten 
mogelij k. Je kunt uit verschillende modules kiezen en deze zelf 
inrichten. De maximale en meest gekozen diepte is 60 cm. Zo 
kun je bij voorbeeld kiezen uit verschillende hanggedeelten, zowel 
geschikt voor lange als voor korte kledingstukken. Zeer effi ciënt 
is het dubbele hanggedeelte, waarbij  twee garderobestangen 
boven elkaar zij n geplaatst. Op die manier wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de hoogte. Uiteraard behoren legplanken en lades tot 
de mogelij kheden. 

Een ‘loze’ ruimte kun je in een handomdraai omtoveren tot een 
fraaie luxe uitziende inloopkast met optimale opbergruimte. Je zult 
versteld staan van deze metamorfose en elke dag genieten van deze 
luxe inloopkast, waar alle kleding overzichtelij k in is geordend. Een 
Buildify inloopkast is een betaalbare en aantrekkelij ke oplossing 
voor je garderobe.

OVERZICHT LADEGREPEN

OVERZICHT INTERIEUR KLEUREN

Helder wit Ivoor Linnen Aluminium Eiken natuur Steengrij s Fjord groen Warm grij s mat

Walnoot Eiken antraciet Antraciet Kashmir Eiken grij s structuur Eiken marne Eiken bardolino structuur

Kastindeling helder wit met ladegreep Strak zwart

GOED OM TE WETEN 
Voor een mooie kastverlichting 
kun je gebruik maken 
van een profi el met LED 
stripverlichting, inclusief 
bewegingssensor.

WIL JE DE KAST VERLICHTEN? 
Kies dan voor de LED verlichting -
strips in de kast of kies voor 
koofl ampen om de uw kast van 
buiten te verlichting.

Ladegreep knop RVS Ladegreep Strak satij n Ladegreep Strak zilver Ladegreep Strak zwart

  

Ladegreep Stij l kort Ladegreep Stij l lang Ladegreep Vlak

Koofl amp zwart

Koofl amp aluminium
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Kastindeling
Een ‘loze’ ruimte kun je in een handomdraai omtoveren tot een 
fraaie luxe uitziende inloopkast met optimale opbergruimte. Je zult 
versteld staan van deze metamorfose en elke dag genieten van deze 
luxe inloopkast, waar alle kleding overzichtelijk in is geordend. Een 
Buildify inloopkast is een betaalbare en aantrekkelijke oplossing 
voor je garderobe.

OVERZICHT INTERIEUR KLEUREN

Helder wit Ivoor Linnen Aluminium Eiken natuur Steengrijs Fjord groen Warm grijs mat

Walnoot Eiken antraciet Antraciet Kashmir Eiken grijs structuur Eiken marne Eiken bardolino structuur

Kastindeling helder wit met ladegreep Strak zwart

GOED OM TE WETEN 
Voor een mooie kastverlichting 
kun je gebruik maken 
van een profiel met LED 
stripverlichting, inclusief 
bewegingssensor.

Ladegreep knop RVS Ladegreep Strak satijn Ladegreep Strak zilver Ladegreep Strak zwart
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