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Schuifdeuren Klassiek

Schuifdeuren met greeplijst

Kastinterieurs

Accessoires

Draaideurkasten 

Schuifdeuren solid 28 mm
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Maatwerk voor iedere woonwens

Met Allure zet u elke woonruimte naar uw hand. 
Onze maatwerkkasten bieden volop opslagruimte 
en voegen zich naadloos naar uw huis. Allure biedt 
u een passende opstelling, of dat nu onder een 
schuin dak is, een kleine slaapkamer of op een 
smalle overloop. 

Voor de kasten van Allure is elke indeling te 
modelleren. De interieurs worden afgesloten 
met schuif- of draaideuren, al naar gelang de 
beschikbare ruimte. De kast is pas echt af met 
ons palet aan kleuren, woonstij len en handige 
accessoires. 

Bij  uw dealer krij gt u een vakkundig en persoonlij k 
advies. Wij  staan voor de kwaliteit van onze 
kasten die wij  bij  u komen inmeten, plaatsen en 
afmonteren. 

 10 jaar garantie op bewegende delen
 Nederlands fabrikaat
 Gratis 3D-visualisatie van uw Allure kast

 10 jaar garantie op bewegende delen
 Nederlands fabrikaat
 Gratis 3D-visualisatie van uw Allure kast
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Kastinterieur

PL1                                 PL2                              PL3                               PL4                                 PL5                                                           PL6                          PL7                                PL8                 Sluitstaander    Eindwand                                PL6H
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*Let op: Kastinterieur is ook zonder plint 

leverbaar (m.u.v. draaideurkasten)
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Allure heeft voor iedere situatie een oplossing. 
Zelfs op voor u ondenkbare plaatsen is vaak 
toch opbergruimte te realiseren. Zo benut u loze 
ruimten op de meest effi ciënte wij ze. Wij  geven 
u hierover graag een passend advies. 

Het kastinterieur is standaard 18 mm dik. Voor 
een robuuste uitstraling kunt u kiezen voor 
een 22 of 28 mm dik kastinterieur.  Een 28 mm 
kastinterieur is geschikt voor woonkamerkasten 
en boekenkasten.
 Variaties in leg- en hanggedeelte
 Softclose lades met luxe handgreep
 Veel kleurmogelij kheden
 Gratis 3D-visualisatie van uw Allure kast
 Veel kleurmogelij kheden

 Variaties in leg- en hanggedeelte

 Gratis 3D-visualisatie van uw Allure kast

 Softclose lades met luxe handgreep

PL1                                 PL2                              PL3                               PL4                                 PL5                                                           PL6                          PL7                                PL8                 Sluitstaander    Eindwand                                PL6H
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 Deuren zĳ n inclusief railsysteem, positiestops in 
 de onderrail en stootstrips in de zĳ kanten van de schuifdeur
 Maximale breedte per deur 150 cm
 Maximale inbouwhoogte 285 cm
 Levertĳ d: 3 tot 4 werkweken
 Softclose op deuren optioneel

Finesse profi el Comfort profi el Design profi el

 Levertĳ d: 3 tot 4 werkweken
 Softclose op deuren optioneel

 Maximale inbouwhoogte 285 cm

 Deuren zĳ n inclusief railsysteem, positiestops in 

 Maximale breedte per deur 150 cm
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Schuifdeuren met greeplij st

Schuifdeuren worden op maat gemaakt en voegen zich 
naar uw ruimte. Het deurframe en railsysteem zij n van 
hoogwaardig geanodiseerd aluminium gemaakt. Dankzij  een 
kogelgelagerd wielsysteem lopen de schuifdeuren soepel en 
geruisloos.

Schuifdeuren kunnen zo ontworpen worden dat ze helemaal 
passen bij  uw interieur. Heeft u bij voorbeeld een modern 
en strak interieur? Dan passen schuifdeurkasten met glazen 
deuren hier heel goed bij . Bent u juist meer op zoek naar 
een warme kleur? Kies dan voor een van onze prachtige 
houtdecors.
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Schuifdeuren solid 28 mm

Nice rvs-look hoog

Sarlat ij zer

Nice rvs-look laag

Sarlat brons

Rennes

Cannes rvs-look

Allure schuifdeuren (28 mm) zorgen met 
hun robuuste look voor een prachtige 
afsluiting van uw kastruimte. De greep 
is in het deurpaneel gefreesd. Kies een 
passende kleur en structuur en u geeft 
uw woonkamer, slaapkamer, keuken of 
kantoor een natuurlij ke of juist moderne, 
strakke uitstraling.

 Diverse kleuren 
 Verschillende grepen
 Geen aluminium frame
 Koofl ij st in bij passende kleur 
 Geen aluminium frame

 Diverse kleuren 

 Koofl ij st in bij passende kleur 

 Verschillende grepen
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Schuifdeuren Klassiek

Met de klassieke en modern gefreesde 
schuifdeuren van Allure kunt u uw 
interieur een meer landelij ke en 
karakteristieke uitstraling geven. Deze 
kwaliteitsdeuren worden op maat 
gemaakt in het model en de kleur van 
uw keuze. In combinatie met ons
kastinterieur op maat, een spiegel- of 
glasdeur en aanvullende accessoires 
maakt u uw klassieke of moderne 
schuifdeurkast compleet. Voor soepele 
sluiting van deze massieve deuren wordt 
softclosing aanbevolen.

 Op maat gemaakt
 22 mm massief MDF
 Afgewerkt met hoogwaardige folie
 Uitgebreid kleurenprogramma
 Maximale inbouwhoogte 280 cm
 Maximale deurbreedte 100 cm
 Keuze uit 6 handgrepen
 Kogelgelagerd wielsysteem Kogelgelagerd wielsysteem

 Maximale deurbreedte 100 cm
 Keuze uit 6 handgrepen

 Op maat gemaakt
 22 mm massief MDF

 Maximale inbouwhoogte 280 cm
 Uitgebreid kleurenprogramma
 Afgewerkt met hoogwaardige folie

Nice rvs-look hoog

Sarlat ij zer

Nice rvs-look laag

Sarlat brons

Rennes

Cannes rvs-look
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Avignon
Schaduw grĳ s

Orléans
Mat antraciet met wit 
melkglas of kristalglas

Limoges
Jasmĳ n

Versailles
Steengrĳ s met spiegel

Grenoble
Ivoor

Chambéry
Kasteel eiken

Toulouse
Wit

Millau
Mokka
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Een draaideurkast van Allure is uniek in zij n 
soort omdat onze draaideurkasten altij d op 
maat worden gemaakt. U heeft de keuze uit 
diverse uni kleuren en houtdecors. Daarnaast 
kunt u ervoor kiezen om de deuren in glans wit 
uit te laten voeren. Wanneer u kiest voor een 
draaideurkast op maat van Allure kunt u deze 
uitrusten met subtiele knop, robuuste greep of 
greeploos met ‘push to open’.

 Op maat gemaakt
 Uitgebreid kleuren programma
 Maximale interieurhoogte 278 cm
 Keuze uit 16 handgrepen
 Solide softclose scharnieren
 Kastinterieur uitgevoerd met stij lvolle plint

De deuren zij n maximaal 278 cm hoog 
en maximaal 60 cm breed. U benut de 
opbergruimte optimaal. Voor de kleuren kunt u 
zich bij  de dealer laten inspireren. 

 Op maat gemaakt

 Maximale interieurhoogte 278 cm
 Uitgebreid kleuren programma

 Keuze uit 16 handgrepen
 Solide softclose scharnieren
 Kastinterieur uitgevoerd met stij lvolle plint

Speel met de indeling van 
uw draaideurkast en kies voor 
maatwerk lades in combinatie met 
draaideuren.
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A5 Bruin

A5 Zwart

B6

C2
C3

C1

C4

Kasten op maat
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Draaideurkasten

Maak gebruik van maatwerk, 
verwerk uw TV stĳ lvol in de kast.
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A1

A5 Zwart
A2 B3

B1 Zwart

B1 RVS

B2

A3

B4

A4

B5

Kasten op maat
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Accessoires

Wilt u mooie verlichting, spiegels of design 
greepjes? Een broekenrek, dassenrek of 
schoenenrek? Ophangsystemen voor uw 
kleding? Hieronder een greep uit ons ruime 
assortiment:

 Broekenrek
 Schoenenrek
 Schoenenplank
 Luxe lades met softclosing
 Verlichting met eventuele bewegingssensor 
 of schakelaar
 Uittrekspiegel
 Riemenrek 
 Dassenrek
 Handige gadgets voor uw kast 
 en schuifdeuren

 Broekenrek
 Schoenenrek

 Uittrekspiegel

 Luxe lades met softclosing
 Schoenenplank

 Riemenrek 

 Verlichting met eventuele bewegingssensor 

 Dassenrek
 Handige gadgets voor uw kast 
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Wing Wilro

Ledverlichting in bovenrailLedspot op batterij  met bewegingssensor

Ladenverlichting op batterij  met bewegingssensor

Knick

Verlichting
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Laden

Laden op maat zij n een perfecte aanvulling op 
uw kastinterieur. Ondergoed, sokken, riemen en 
andere kleine spullen worden desgewenst netjes 
opgeborgen. Allure heeft gekozen voor een 
hoogwaardige kwaltiteit laden voorzien van een 
functionele soft-closing. Maatwerk tot in details! 
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Industrieel

Granulo Steel blue

Ook glas, RVS, steen, aluminium 
en leer zij n veel gebruikte 
materialen voor meubilair in 
de industriële sfeer. Passende 
kleuren hierbij  zij n neutraal: wit, 
grij s, zwart en metaal. Maar er 
zij n veel meer kleuren mogelij k. 
Uw dealer verrast u graag met de 
mogelij kheden
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Chromix zilver Chicago beton 
donkergrĳ s

Nature grey

Wie de voorkeur geeft aan strakke, geometrische 
vormen boven decoratieve stij len, komt al gauw terecht 
bij  de industriële of betonlook. Interieurs in deze stij l 
zij n opgetrokken uit krachtige materialen zoals beton, 
metaal en hout. 
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Royal Oak Vanilla Royal Oak Dark Brown

Delano Oak Bardolino Eik Grĳ s Orleans Eik Bruin

Hout is het meest geliefde 
materiaal voor een landelij ke 
uitstraling. De toegepaste 
kleuren zij n doorgaans zacht 
en basaal. Binnen deze 
sfeer zij n veel kleurtinten 
mogelij k. Laat u inspireren 
bij  de dealer.  

Rustiek
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Modern

Door blank hout met 
verschillende grij stinten te 
combineren krij gt u meer 
warmte en sfeer. Allure 
verstaat onder maatwerk 
ook het vinden van de 
juiste kleurstij l voor uw 
woonwensen.

Wit Mat

Premium Wit Nerf Wit Glans

Graphite GreyZwart Mat
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Barnwood

Vintage is populair. Deze 
woonstij l kenmerkt zich door 
retro-elementen uit voorbij e 
jaren. Of dat nu de jaren 
‘50, ‘60 of de eighties zij n. 
Vintage staat voor eerlij ke 
vormen waarbij  hout  een 
belangrij ke rol speelt. 

Nebraska Eik Grĳ s Flakewood Tossini Olm Greige

Emilia Oak
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Robuust

Warme houtsoorten passen 
hier uitstekend bij . De 
houtstructuur van onze 
kasten geeft een tij dloos 
gevoel aan de ruimte, met 
een vleugje nostalgie. Er 
zij n verschillende kleuren 
om het interieur naar uw 
smaak te modelleren.
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Van ontwerp tot werkelij kheid

Ontwerpt u uw kast graag zelf? Dan maken wij  
uw kast op maat, met behulp van ons Allure 
3D-tekenprogramma. 
In de realistische 3D-weergave van uw droomkast 
komen uw wensen stap voor stap tot leven. U krij gt 
dan een goed beeld van het eindresultaat en kunt 
tussentij ds aanpassingen doen. Die legplank net 
wat lager? De kast een klein stukje hoger? Of een 
andere kleur? Het kan allemaal! Laat u inspireren 
en combineer stij len tot het meest ideale meubel!
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U maakt een keuze uit ons ruime 
assortiment van kleuren en uitstralingen.

Uw kast, van volledig Nederlands 
fabrikaat, wordt gemaakt in onze 
fabriek waar wij  werken met topkwaliteit 
materialen en technieken.

De vakmannen van de Allure 
montageservice komen de kast bij  
u thuis plaatsen. Uw droomkast is 
werkelij kheid geworden.
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VOORBEELD 1

VOORBEELD 2

2 x schuifdeur, 2 x maatwerk interieur

6 x draaideur, 3 x maatwerk interieur

Inbouwmaat tot 200 cm breed x 278 cm hoog

Inbouwmaat tot 300 cm breed x 278 cm hoog

PL3 + PL7 + PL5 + sluitstaander, incl. achterwanden

2-deurs kast v.a. 

€893,-

6-deurs kast v.a. 

€1530,-
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Prij svoorbeelden

VOORBEELD 3

VOORBEELD 4

4 x schuifdeur, 4 x maatwerk interieur

6 x schuifdeur, 7 x maatwerk interieur

Inbouwmaat tot 400 cm breed x 278 cm hoog

Inbouwmaat tot 300 cm breed x 278 cm hoog

4-deurs kast v.a. 

€1960,-

6-deurs hoekkast v.a. 

€3375,-
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Allure wordt geproduceerd door: MR InterieurDesign BV. 
Internet: www.allure-schuifdeurkasten.nl
Kleuren en structuren in de folder kunnen afwij ken. 
Kies altij d de kleur van uw Allure-kast met behulp van de 
kleurstalen bij  uw dealer.

Uw dealer:

Kasten op maat

Inmeten en montage

Ontworpen en geproduceerd 
in Nederland

Volledig op maat gemaakt




