
DRESSINGS 

& INBOUWKASTEN

UIT HOUT 

EN OP MAAT
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meubelen
VAN BALLAER
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WE CREATE 
YOUR HOME
Meubelen maken is onze passie. Tafels, stoelen en 

kasten maken deel uit van ieders huis. Wij maken 

van je huis een gezellige thuis voor jou en je gezin. 

Een thuis waar je de kinderen ziet opgroeien, waar 

er gelachen wordt en waar je gezellig samen kan 

tafelen. 

Wij zijn verantwoordelijk voor het leven van 

onze kinderen en de komende generaties. Daar-

om maken wij enkel kwaliteitsmeubelen met het  

allergrootste respect voor de natuur.  

Wij hopen dat jullie even hard genieten van onze 

meubelen als wij ervan houden om ze te maken!
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Personaliseer de Multidressing naar 

eigen smaak en stijl. Niet alleen past 

de Multidressing perfect bij jouw 

interieur en persoonlijkheid, dit is 

ook een kast die altijd…past! Dankzij 

de perfecte afwerking tussen kast 

en muur heeft de Multidressing de 

allure van een stijlvolle maatkast. 

Altijd gedacht dat een eikenhouten 

dressing op maat buiten je bereik ligt? 

Dankzij het slimme Multidressing  

concept is dit niet langer het geval.  

De Multidressing biedt de perfecte 

oplossing voor je budget en  

beschikbare ruimte! 

EEN KAST DIE (BIJ JE) PAST

In écht hout 
& op maat 
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Uw
    droomdressing 

    in 6 
 stappen

OPSTELLING
Er zijn 3 verschillende op-
stellingen mogelijk. Alles 
graag open en bloot of 
liever netjes opgeborgen 
achter deurtjes? 

A. Wandopstelling

B. Inloopdressing

C. Hoekopstelling

3

4

5

1STAP

2

A

CB



   5

OPSTELLING
Er zijn 3 verschillende op-
stellingen mogelijk. Alles
graag open en bloot of
liever netjes opgeborgen
achter deurtjes?

A. Wandopstelling

B. Inloopdressing

C. Hoekopstelling

DEUREN EN KLEUREN
Kies één van de 6 verschillende deuren. Van een eerder 
landelijke deur tot een elegante glazen deur. Daarnaast 
bepaalt u één van de 8 mogelijke kleuren. 

KASTGREPEN 

VERLICHTING 

3

4

5

AFMETINGEN
Bepaal de grootte van je kast. Afhankelijk van de  
beschikbare ruimte kies je het aantal kastelementen. 

Mogelijke afmetingen:

3 Hoogtes: 219 cm, 235 cm, 251 cm

4 Breedtes: 40 cm, 50 cm, 80 cm, 100 cm

2 Dieptes: 40 cm, 60 cm
DB

2 H

STAP

STAP

STAP

STAP

Kies zelf de grepen van uw kast. Er zijn 7 mogelijkheden.

Stijlvolle led-verlichting maakt het plaatje helemaal compleet. 

Ingebouwde ledstrips

White Mat Grey Mat 

Silk White Silk Natural 

Silk Grey Silk Brown 

Silk Black Silk White Wash 

Ledverlichting met sensorLedlampen bovenzijde kast
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Uitschuifbaar broekenrek

Praktische laden

Uitklapbare spiegel

Uitschuifbaar dassenrek

KASTINRICHTING6STAP

Schoenenrek
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Handige k ledingl i f t

Inki jkschuif  met  onderverdel ing

KASTINRICHTING

Schoenenrek

Hemdenrek

Ver l icht ing
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Laat alle hoeken
 van de kamer zien!
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Laat alle hoeken 
van de kamer zien!

Benut de ruimte van je kamer optimaal. Kies 
daarom voor een hoekkleerkast met een rechte 
of schuine hoek.



100% BELGISCH - Al meer dan 55 jaar pro-

duceert Mintjens Group eiken meubelen van 

topkwaliteit in het Kempische Westmalle. 

Made in Belgium is niet zomaar een state-

ment, maar staat voor kwaliteit, knowhow, 

flexibiliteit, correcte levertijden en een snelle 

betrouwbare service.

100% DUURZAAM - Respect voor de natuur  

staat centraal voor Mintjens Group. Het zorg- 

vuldig geselecteerde hout is afkomstig uit  

duurzaam beheerde bossen. De ecologische 

oliën bevatten geen schadelijke stoffen en de 

productie gebeurt met 100% hernieuwbare 

energie.

meubelen
VAN BALLAER


