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Dat is Solid Elements: een schuifdeurkast die volledig voor 
jou op maat wordt gemaakt en waar je jarenlang plezier 
van zult hebben. De schuifdeurkasten worden van vloer tot 
plafond en in elke gewenste breedte geproduceerd. Daar-
naast kun je de kast indelen zoals je wilt. 
Voor iedere ruimte in jouw huis biedt Solid Elements de 
perfecte opbergoplossing die altijd past. Of dit nu een 
slaapkamer, woonkamer, werk- of kinderkamer, zolder of 
keuken betreft. Denk bijvoorbeeld ook aan de bijkeuken of 
een ruimte met een schuin dak. Solid Elements biedt ruime 
keus in het assortiment. Laat je adviseren door de verkoop-
specialist die je graag op weg helpt naar de gewenste 
droomkast.  

SOLID ELEMENTS BIEDT:
•  Schuifdeurkasten tot een hoogte van 279 cm
•  Trendy kleuren
•  Zowel moderne als klassieke deuren
•  Mogelijkheid tot thuisbezorgen
•  Een opmeet- en montageservice

VOOR IEDERE RUIMTE IN JOUW HUIS DE 
PERFECTE OPBERGOPLOSSING

Schuifdeuren: aluminium omlijsting naturel met kleuren wit en eiken natuur. Kastinterieur in wit.

Schuifdeuren: SE1000 met deurvulling eiken natuur. Kastinterieur in wit.
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OMLIJSTE DEUREN
Met Solid Elements kun je een schuifdeurkast maken met deuren waarvan je zelf 
de kleurencombinatie kiest. Hierbij heb je de keuze uit diverse uni- en houtkleuren. 
Tevens zijn glas- en spiegeldeuren beschikbaar die optisch gezien veel ruimte 
geven. Zeker in een kleine kamer is het effect van een spiegeldeur van grote invloed. 
De Solid Elements schuifdeuren worden speciaal voor jou op maat gemaakt, van 
vloer tot plafond en van muur tot muur. Een kast met één zijde onder een schuin 
dak behoort tevens tot de mogelijkheden. De schuifdeuren hebben een maximale 
hoogte van 279 cm en maximale breedte van 102 cm, waardoor ze geschikt zijn voor 
elke ruimte in huis. Met het softclose systeem gaan de deuren geruisloos, soepel en 
gemakkelijk open en dicht.
Zoek je meer eenvoud of minder keuze, dan kun je kiezen voor de SE1000. Hierbij is 
de omlijsting alleen verkrijgbaar in de kleur naturel en te combineren met de eigen-
tijdse deurvullingen wit, ivoor, aluminium, eiken marne en eiken natuur. Het totale 
kleurenoverzicht vind je op pagina 5.

SCHUIFDEUREN MET VLAKKEN
Met behulp van tussenprofielen kun je bij de aluminium omlijsting twee of meer 
horizontale vlakken in de schuifdeur creëren. Op die manier krijgt de schuifdeurkast 
een strakke uitstraling. Neem als deurvulling bijvoorbeeld een warme houtkleur in 
combinatie met wit. Het is ook mogelijk om in één deur verschillende materialen te 
gebruiken, zoals een mooie houtkleur met in het midden een strook van glas. Dit 
geeft een levendig effect.

VOOR IEDERE SITUATIE EEN 
OPLOSSING

KLEURENOVERZICHT DEURVULLINGEN EN ZIJPANELEN
Je kunt met schuifdeurkasten eindeloos combineren met onderstaande kleuren deurvullingen in hout-, fan-
tasie- 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.

* Deze deurvullingen zijn niet leverbaar als zijpaneel. Getoonde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke decoren.
**  Deze deurvullingen zijn ook in 8 mm te combineren met de SE1000 omlijsting. De SE1100 omlijsting wordt gecombineerd met de 12 mm deurvulling.  

Alle rechten voorbehouden © JéWéRET BV.

Schuifdeuren: SE1100 omlijsting en deurvullingen eiken natuur en krijtbord zwart. Kastinterieur wit.

UNIKLEUREN HOUTDECOREN GLAS

Hoogglans wit* Eiken Marne** Wit

Kristal wit Eiken Bardolino Melkglas

Wit** Eiken authentiek Blank

Ivoor** Eiken grijs Grijs

Agaatgrijs
Scandinavisch 
pine wit Grijs metaal

Basalt Eiken natuur** Cappuccino

Kashmir mat Walnoot Zwart

Aluminium**
FANTASIEDECOREN

Stripes Milano

Zwart Schrijfbord wit*
SPIEGELS

Nachtblauw Krijtbord zwart* Blank

Grijsblauw
Industrieel 
beton grijs Brons

Zacht grijsblauw

Fjord groen

DEUROMLIJSTING ALUMINIUM
SE1000 SE1100

Naturel Wit, champagne en naturel
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STIJLDEUREN
De stijldeuren van Solid Elements brengen sfeer en warmte in huis. Je hebt de keuze uit 
klassieke stijldeuren en moderne stijldeuren.

KLASSIEKE STIJLDEUREN
De prachtige klassieke stijldeuren vormen een mooi geheel in bijvoorbeeld een jaren 
‘30-woning. Deze serie kenmerkt zich door een klassieke frezing in een massieve MDF 
deur en is tevens goed te combineren met je binnendeuren. Er zijn zes modellen in diverse 
kleuren verkrijgbaar. Bijpassende handgrepen, bovenlijsten en accessoires maken je kast 
helemaal af. Het kleurenoverzicht vind je op pagina 9.

COLOUR FUN
Wil je de stijldeur liever in jouw gewenste kleur schilderen? Dat kan! 
Kies binnen de SE2500 lijn je gewenste model en schilder deze na het aanbrengen van de 
grondverf in jouw favoriete kleur.

Schuifdeuren: SE2550 in wit, handgreep Humber aluminium. Kastinterieur in wit.

In deurmodel SE2530 
kunnen er naast Spiegel 
zilver, ook andere glas-
kleuren gebruikt worden:
 
Glas cappuccino
Glas melkglas
Glas wit
Glas zwart (zie pag. 5).

HANDGREPEN

Theems Humber Avon Trent Wear

Aluminium Brons Aluminium Brons

KLASSIEKE STIJLDEUR MODELLEN

SE2510 SE2520 SE2530 SE2540 SE2550 SE2560
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MODERNE STIJLDEUREN
De strakke belijning van de moderne stijldeuren van Solid Elements geven een 
moderne twist aan je kamer en stralen evenwicht uit. Verschillende eigentijdse kleuren 
kunnen op een creatieve manier worden gebruikt. Om je kast af te maken kun je kiezen 
uit passende deurgrepen, een strakke bovenlijst en diverse accessoires.
De strook in deur SE2650 kan naast fineer ook bestaan uit spiegel- en/of glasstroken; 
spiegel zilver en glas cappuccino, wit en zwart (zie pag. 5).

Schuifdeuren: SE2630 in antraciet, handgreep Wear. Kastinterieur in wit.

*  Fineer is alleen te combineren met deurmodel 
SE2650

** Spiegel zilver is alleen te combineren met deur-
modellen SE2530 (zie pagina 7) en SE2650.

KLEUREN

Wit*

Hoogglans wit

Ivoor

Agaatgrijs

Antraciet

Basalt

Structuur eiken wit

Structuur wit

Structuur zwart

Fineer*

Spiegel zilver**

Schuifdeuren: SE2650, handgreep Trent. Kastinterieur eiken natuur.

HANDGREPEN

Theems Humber Avon Trent Wear

Aluminium Brons Aluminium Brons

 
SE2610 SE2620 SE2630 SE2640 SE2650
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INLOOPKAST OF KASTINTERIEUR
Achter een schuifdeur is een eindeloze reeks indelingsvarianten mogelijk. Je kunt uit 
verschillende modules kiezen en deze zelf inrichten. De maximale en meest gekozen diepte 
is 60 cm. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen uit verschillende hanggedeelten, zowel geschikt voor 
lange als voor korte kledingstukken. Zeer efficiënt is het dubbele hanggedeelte, waarbij 
twee kledingstangen boven elkaar zijn geplaatst. Op die manier wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de hoogte. Uiteraard behoren legplanken en lades tot de mogelijkheden. 
Een ‘loze’ ruimte kun je in een handomdraai omtoveren tot een fraaie luxe uitziende inloop-
kast 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 Solid 
Elements inloopkast is een betaalbare en aantrekkelijke oplossing voor je garderobe.

INTERIEURMODULES

Inloopkast in wit, ladegreep Blok, lamp Piccola. Schuifdeuren: SE2550 in wit, handgreep Humber.

KEUZE UIT 3 LADEGREPEN

Greep Blok Greep Beugel Greep Brievenbus

KLEUREN

Wit

Ivoor

Aluminium

Linnen

Antraciet

Eiken natuur

Walnoot
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Schuifdeuren: SE1100 naturel met kleuren wit en eiken natuur. Kastinterieur in wit.

13 
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Schuifdeuren: SE1100 naturel met kleuren wit en eiken natuur. Kastinterieur in wit.
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Schoenenplank op maat Garderobelift 

Garderobestang

Maak je dagelijkse routines gemakkelijk door de juiste combinaties te maken met onderstaande accessoires.

ACCESSOIRES

Led met strip

Led met strip toegepast

Verlichting

Orion

Piccola

Sfera

Luce

PEOPLE – PLANET - PROFIT

Solid Elements neemt haar verantwoordelijk-
heid ten aanzien van het milieu en het sociale 
aspect onder het motto ‘People Planet Profit’. 
Duurzaamheid is een breed begrip, maar het 
komt er in het kort op neer dat in een duurzame 
wereld mens (people), milieu (planet) en econo-
mie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat 
we de aarde niet uitputten. 

Alle kasten uit deze brochure zijn vervaardigd 
uit hoogwaardig materiaal, worden in 
Nederland geproduceerd en dragen het PEFC 
keurmerk. PEFC staat voor Programme for the 
Endorsement of Forest Certification schemes 
en heeft als doel dat alle bossen ter wereld 
duurzaam beheerd worden. Op deze wijze 
draagt Solid Elements haar steentje bij.
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