
02
16

K a s t r u i m t e  v o o r  u  o p  m a a t  g e m a a k t !



Slizing schuifwandkast met extra brede deuren in Zebrano met Coloured Glass Wit en Square omlijsting



Slizing geeft u alle ruimte!
De enorme keuze in deurpanelen en omlijstingen geeft u de 

mogelijkheid om op geheel eigen wijze uw Slizing schuifwandkast 

samen te stellen. En denk dan niet alleen in verticale richting, maar 

ook in horizontale richting. Zo laat u uw eigen smaak nog meer tot 

zijn recht komen. Met een ruime keuze uit omlijstingen, decorkleuren, 

spiegels en glassoorten lijken de mogelijkheden bijna oneindig.

Om het geheel nog beter tot zijn recht te laten komen, biedt het 

Slizing programma ook schitterende armaturen voor een optimale 

verlichting van uw kast.

Kwaliteit zit’m in de details



Slizing schuifwandkast met Solid deuren in zandgrijs met greep 4



Met de frameloze Solid schuifdeuren stelt u een robuuste 

schuifwandkast samen. Slizing Solid is ontwikkeld voor opbergruimte 

in elke ruimte. Een hoekkast of een rechte kast wordt precies op maat 

voor u gemaakt. De vele decors en grepen maken dat u altijd een 

unieke kast kunt samenstellen geheel in de stijl van uw ruimte. Met 

Slizing Solid voegt u extra karakter en kwaliteit aan de ruimte toe.

Solid - de frameloze schuifdeur

Slizing schuifwandkast met Solid deuren in Tortone grijs met greep 6Lade met Coloured Glass cappuccino front



Slizing schuifwandkast met matglazen deuren geeft uw keuken een moderne uitstraling



Onverwacht
Ooit nagedacht over een schuifwand-

kast in uw keuken? Slizing levert ook 

hier maatwerk. En in combinatie met het 

Norscan draadmandensysteem creëert u 

zelf het optimale ruimtegebruik. 

Verhoog uw wooncomfort ook tot in de 

keuken!

Slizing schuifwandkast Staal in Zwart en Extra Wit Coloured Glass



Van klein tot groot
Eindeloze mogelijkheden om te combineren naar eigen 

inzicht, dat is Slizing! Zoals dit getoonde dressoir. Passend 

bij úw smaak en interieur. Schuifwandkasten naar uw wens 

op maat gemaakt.

Iedere ruimte kunt u optimaal benutten door het Slizing 

schuifwandsysteem toe te passen. Met onze selectie van 

duurzame materialen heeft u de zekerheid dat u jarenlang 

van uw inrichting zult genieten. Dat is wat we bedoelen met 

“Slizing geeft u alle ruimte!”.

Slizing in optima forma! 

Slizing dressoir in decorpaneel Grijs/Diamant grijs/Grijs Slizing schuifdeur met schuine zijde



Slizing inrichting in Matglas en Gladstone Eiken deurpanelen



Slizing Classique, model Cambridge in Jasmijn
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Dublin
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Hull

York

Leeds Liverpool

Londen Oxfort

Glasgow

Slizing Classique 
De deuren van Slizing Classique zijn ook geheel naar wens samen te stellen en worden voor u 

op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt.  U heeft de keuze uit vele modellen in diverse 

uitstralingen, inclusief een spiegeldeur. Als finishing-touch kunt u voor een klassieke onderrails 

of een plint op de bovenkap kiezen. De deuren van Slizing Classique passen uitstekend in zowel 

klassieke als moderne interieurs.

Kooflamp klassieke kelk 

Onderrail Classique 



Slizing inloopkast met 22 mm dikke panelen in Chateau Eiken



Uw ruimte is onze uitdaging. Dat geldt voor de buitenkant, maar zeker ook voor 

de binnenkant van uw (inloop-)kast. Een prettige indeling van de beschikbare 

ruimte biedt u alle comfort. 

Daarom wordt er voor u een plan op maat gemaakt. Waar wilt u zaken 

ophangen en waar leggen? Hoeveel open vakken wenst u en hoeveel laden? 

Welke accessoires worden gemonteerd om uw indeling te optimaliseren? 

Vergeet niet dat Slizing u alle ruimte geeft!

Ruimte

Laden op maat, dat past perfect

Handig en efficiënt opbergen

A G2B G3C G4D HAE F HCG1 Q



Luxe riemhouder verchroomdUittrekbare garderobestangSchoenenstandaard

Garderobestang uitklapbaar

Uittrekbare draadmandUittrekbare broekenhouder Schoenenrek verchroomd bodembevestiging

Uittrekbare stropdashouder



Elke schuifwandkast vraagt om een kastinterieur waar nagedacht is 

over discrete opbergruimte. Perfect ingebouwd geven deze laden op 

maat echt een toegevoegde waarde aan uw interieur. De hoge lades 

zijn zeer geschikt voor bijvoorbeeld het opbergen van uw luxe 

tassencollectie. Een glazen front zorgt voor een exclusieve 

uitstraling. 

U kunt uw laden op maat compleet maken met een vakverdeling, 

voor stropdassen, sokken of andere accessoires. Alles wordt 

hiermee overzichtelijk opgeborgen en blijft netjes op zijn plaats bij 

het openen en sluiten van de lade.

Laden op maat

Laden op maat met fronten in coloured 
glass zwart

Laden op maat met fronten in coloured 
glass fel rood

Laden op maat met fronten in Romana Kersen en vakverdelingen

Laden met vakverdeling



Structura slaapkamermeubelen omvat schitterende producten.

Qua kleuren en vormgeving sluiten ze niet alleen perfect aan 

op de eigenzinnige collectie van Slizing Kasten. Ze bieden ook 

ruimte om te integreren binnen uw slaapkamerinterieur.

Structura

Voldoende  opbergruimte

Slimme oplossing
Uw flatscreen TV slim weggewerkt in het Slizing bedvoeteneind

met TV-lift en twee opbergvakken. Eén druk op de knop en uw 

TV komt langzaam omhoog. Alles netjes en strak weggewerkt

in dit prachtige meubel.

Onze succesvolle kastenlijn maken we compleet met deze 

fraaie ladenkast. Een verrassende serie die precies past bij uw 

bed en andere elementen in uw slaapkamer. In elke gewenste 

afmeting. Volmaakt!



Symmetrisch nachtkastje in Cappuccino gelakt glas.

Slizing is als geen ander thuis in de 

slaapkamer. Met slimme kastopstellingen 

creëren we rust, ruimte en comfort in uw 

slaapvertrek. Kenmerkend hierbij zijn de 

doordachte constructies, hoogwaardige 

materialen en bijzondere aandacht voor 

details. Onze succesvolle kastenlijn maken 

we compleet met Slizing Roommates. 

Een verrassende serie nachtkastjes, 

ladekasten en bedachterwanden.

 

Slizing Roommates omvat schitterende 

designproducten die we voor u exact op 

maat maken. Qua kleuren en vormgeving 

sluiten ze niet alleen perfect aan op 

de eigenzinnige collectie van Slizing 

Kasten. Ze bieden ook alle ruimte om 

te integreren en te variëren binnen uw 

huidige slaapkamerinterieur. Want u 

combineert deze maatwerkproducten 

bijvoorbeeld uitstekend met uw eigen 

boxspring. 

Roommates



Nachtkastjes, bedachterwand en ladekast in wit met coloured glas fel rood



Slaapkamer Bedmeubelen
Eindeloze mogelijkheden om te combineren naar 

eigen inzicht, dat is Slizing! Slizing heeft een collectie 

bedmeubelen die u geheel naar eigen wens en stijl 

kunt samenstellen. De nachtkastjes in combinatie met 

een mooie bedachterwand zorgen voor een totale 

metamorfose van uw slaapkamer. Een bedachterwand 

is niet alleen mooi maar ook praktisch. Bekabeling van 

bijvoorbeeld een leeslampje verdwijnt subtiel achter 

de bedachterwand. In combinatie met Coloured Glass 

wordt het een eyecatcher.

 

Evenals de nachtkastjes en de bedachterwand kunt 

u dit meubel geheel naar eigen wens samenstellen. 

Kies uit diverse hout- en unidecors en deel het meubel 

in zoals u wilt. Openslaande deurtjes of lades, 

de keuze is aan u.

Symmetrisch en asymmetrisch nachtkastje in Coloured glas Fel Rood

Kastjes zonder en met opstaande rand
Lade in coloured glas fel rood
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Dealer informatie: www.slizing.nl
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