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M-STORE

Vanaf 

€ 495

€ 874
Inclusief vier legborden. Formaat 
195x99x45 cm (hxbxd). Romp en 
deuren verkrijgbaar in wit, chateau 
eiken, driftwood en hacienda black. 
Inclusief topblad, exclusief slot.

€ 728
Inclusief drie legborden. Formaat 
160x99x45 cm (hxbxd). Romp en 
deuren verkrijgbaar in wit, chateau 
eiken, driftwood en hacienda black. 
Inclusief topblad, exclusief slot.

€ 620
Inclusief twee legborden. Formaat 
120x99x45 cm (hxbxd). Romp en 
deuren verkrijgbaar in wit, chateau 
eiken, driftwood en hacienda black. 
Inclusief topblad, exclusief slot.

M-STORE - 2-DEURKASTEN
Creëer sfeer en een goed georganiseerd kantoor met het M-Store houten kastenassortiment. 
Door de toenemende digitalisering is er minder behoefte aan kastruimte op de werkvloer. 
Hierdoor verliest de effectieve stalen kast terrein en maakt plaats voor opbergelementen 
die meer uitstraling geven aan de ruimte. Zo heeft het M-Store assortiment een houten 
look-and-feel en biedt daarnaast volop mogelijkheden om persoonlijke en gezamenlijke 
spullen efficiënt en veilig op te bergen. 

€ 495
Inclusief 1 legbord. Formaat 78x99x45 
cm (hxbxd). Romp en deuren 
verkrijgbaar in wit, chateau eiken, 
driftwood en hacienda black.
Inclusief topblad, exclusief slot.

TOPBLADEN M-STORE DRAAI-
DEURKAST T.B.V. MEERDERE 
KASTEN

Topblad 200x45 cm 

(t.b.v. 2x M-Store zij-aan-zij)  € 133

Topblad 100x90 cm 

(t.b.v. 2x M-Store rug-aan-rug)  € 133

Topblad 200x90 cm 

(t.b.v. 4x M-Store eiland van vier) € 239

M-STORE DRAAIDEURKAST 
195 cm

ARTIKEL NR: 43002080R

M-STORE DRAAIDEURKAST 
160 cm

ARTIKEL NR: 43002070R

M-STORE DRAAIDEURKAST 
120 cm

ARTIKEL NR:43002060R

M-STORE DRAAIDEURKAST 
78 cm (DRESSOIR)

ARTIKEL NR: 43002050R

 

-
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€ 1.661

195 cm 
Inclusief 4 legborden per rompdeel  
(8 totaal).  Formaat 195x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black.Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

€ 1.491

160 cm  
Inclusief 3 legborden per rompdeel 
(6 totaal). Formaat 160x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black. Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

€ 1.327 

120 cm 
Inclusief 2 legborden per rompdeel 
(4 totaal). Formaat 120x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black. Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

€ 1.181

78 cm
Inclusief 2 legborden per rompdeel  
(4 totaal). Formaat 78x200x50 cm 
(hxbxd). Romp en deuren verkrijgbaar 
in wit, chateau eiken, driftwood en 
hacienda black. Exclusief topblad 
(separaat bestellen), inclusief slot.

Het M-Store assortiment bestaat uit draaideur- en
schuifdeurkasten. De schuifdeurkasten zijn bijzonder 
functioneel en besparen veel kostbare ruimte. De kasten zijn 
voorzien van Melamine legborden en sloten en alle overige 
indelingswensen zijn als accessoires leverbaar. M-store 
schuifdeurkasten zijn standaard voorzien van een romp en 
deuren in dezelfde kleur, maar optioneel is het ook mogelijk 
een witte romp te combineren met deuren in houtprint.

ARTIKEL NR: 43007R3RARTIKEL NR: 43007R2RARTIKEL NR: 43007R1R

ARTIKEL NR: 43007R4R

M-STORE
SCHUIFDEURKAST

TOPBLADEN M-STORE SCHUIFDEURKAST

Enkel topblad 200x50 cm   € 133
Dubbel topblad (rug-aan-rug) 200x100 cm € 239

ACCESSOIRES M-STORE

M-Store legbord    € 42
M-Store uittrekframe   € 221
M-Store slot en slotstang - t.b.v. draaideurkast € 51

M-Store decors

Verkrijgbaar in wit, licht essen, driftwood,chateau eiken en hacienda black

€ 466

9 VAKKEN
120x99x45 cm (hxbxd)

€ 655

15 VAKKEN
195x99x45 cm (hxbxd)

M-STORE
OPEN VAKKENKAST

ARTIKEL NR: 43002180YARTIKEL NR: 43002170YARTIKEL NR: 43002160Y

€ 546 

12 VAKKEN 
160x99x45 cm (hxbxd)
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