Slizing geeft u alle ruimte!

Van klein tot groot

Eindeloze mogelijkheden om te combineren naar eigen
inzicht, dat is Slizing! Zoals dit getoonde dressoir: drie maal
hetzelfde dressoir met een totaal andere uitstraling. Passend
bij úw smaak en interieur. Schuifwandkasten naar uw wens
op maat gemaakt.

Slizing dressoir in Coloured Glass Rood

Slizing in optima forma!

Iedere ruimte kunt u optimaal benutten door het Slizing
schuifwandsysteem toe te passen. Door de keuze voor

Slizing dressoir in decorpaneel Cappuccino/Sepia bruin/ Cappuccino

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 dressoir in decorpaneel Grijs/Grafiet grijs/Grijs

Slizing inrichting in Matglas en Noten Tabak deurpanelen

Slizing schuifwandkast met matglazen deuren geeft uw keuken een moderne uitstraling

Onverwacht

Ooit nagedacht over een schuifwandkast 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!

De afgeronde hoeklegplank
zorgt voor een prachtige hoekkast

De laden op maat maken van
uw kast een opgeruimd geheel

Maatwerk

Op maat gemaakte oplossingen als deze hoekkast
onderstrepen de ongekende mogelijkheden van
Slizing. De deuren schuiven dankzij de kogelgelagerde
wielen geruisloos op hun plaats en sluiten perfect aan.

Slizing hoekkast in Romana Kersen met een Blanke Spiegel

Slizing Basic

Klassiek of modern, uw eigen smaak
komt tot uiting in iedere ruimte in uw
huis of uw kantoor. Of het nu gaat om
een klassieke, warme uitstraling in hout
of een strakke zwart/wit combinatie,
met Slizing is het allemaal mogelijk.
Met een hoogte tot ruim 3 meter en
de ruime keuze in deuren en panelen
is Slizing hét systeem voor de meest
veeleisende consument.

Schuifwandkast Slizing Basic in Wit glas en Donker Kersen decor

De profielen van Slizing Basic

Slizing Staal

De perfecte afwerking en het tot op de
millimeter nauwkeurige maatwerk
bieden u de mogelijkheden uw
droomkast te realiseren op iedere
gewenste plek.

De profielen van Slizing Staal

Schuifwandkast Slizing Staal in Zwart en Extra Wit Coloured Glass

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

Slizing Square of Wave

De enorme keuze in deurpanelen en omlijstingen geeft u de
mogelijkheid om op geheel eigen wijze uw Slizing schuifwand
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. En met de keuze uit 8 kleuren omlijsting, 48 kleuren
deurvulling en maar liefst 70 uitvoeringen glas en spiegels lijken de
mogelijkheden welhaast 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 Design

Het schuifwandsysteem Slizing Design is een zeer strak en modern schuifwandsysteem. Of u nu kiest voor gekleurd glas, een hoogglans deurpaneel of een fantasiedecor, de minimalistische omlijsting zorgt ervoor
dat de deurpanelen optimaal tot hun recht komen. Slizing Design past
uitstekend in moderne interieurs. Vanzelfsprekend kunt u ook hier uw kast
weer helemaal samenstellen en indelen zoals u dat wenst. Slizing geeft u
hierin ook alle ruimte.

Slizing Design met Wit Curves Chroom

Garderobelift

Voor ieder opbergprobleem biedt Slizing Schuifwandkasten een passende
oplossing. Als u kleding hoog in uw kast wilt ophangen, is een garderobelift een zeer fraaie en praktische oplossing. De kleding hangt hoog
bovenin de kast. Als u iets wilt pakken of opbergen, trekt u de kleding aan
de stang zo naar beneden. Een garderobelift is het summum voor een luxe
en chique kastinrichting.

Garderobelift Silverline

Slaapkamerkast Slizing Design met Aluminium en Wit Curves Chroom

Slizing Classique, model Cambridge in Jasmijn

Slizing Classique

De deuren van Slizing Classique zijn ook
weer geheel naar wens samen te stellen en
worden voor u op de millimeter nauwkeurig
op maat gemaakt. U heeft de keuze uit 9
modellen in diverse uitstralingen, inclusief
een spiegeldeur. Nadat u een kleur en een

Kooflamp klassieke kelk

Greep 1

Greep 2

Greep 3

Greep 4

handgreep heeft gekozen, kunt u ook nog
voor een klassieke onderrails of een plint op
de bovenkap kiezen. De deuren van Slizing
Classique passen uitstekend in zowel klassieke
als moderne interieurs. De deuren lopen net
als alle Slizing systemen op soepele kogelgelagerde wielen.
Onderrails Classique

Cambridge

Liverpool

Oxford

Edinburgh

Manchester

Dublin

Sheffield

Hull

York

Londen

Ruimte

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!

Close-up van de Legplankdrager

Slizing inloopkast met 22 mm dikke panelen in Chateau Eiken

Accessoires

We noemden het al even: welke
accessoires worden gemonteerd om uw
indeling te optimaliseren? Het Slizing
programma biedt legio mogelijkheden
om uw kast zo plezierig mogelijk in te
delen. Zo kunt u kiezen uit laden op
maat, uitschuifbare draadmanden,
schoenenrekjes, een stropdashouder
en een manchetknoopbakje. Als u een
hanggedeelte hoger in de kast wilt hebben kunt u kiezen voor een bijzonder
gemakkelijke garderobelift.

Deuren: Slizing Wave, Lichtbronzen profielen en Coloured Glass Wit

Laden op maat, dat past perfect

Veeleisend
De hedendaagse
consument wordt steeds
creatiever.
Het interieur is leverbaar in 18 en 22 mm dik

Dat vormt voor ons dan
ook nog eens dé extra
uitdaging om uw wensen
te kunnen vertalen in
hét opbergsysteem van

Ook voor kantoren biedt Slizing een passende oplossing
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kantoor, met de volledig
vrijstaande interieurs vervaardigd uit uitsluitend
eersteklas materiaal - kunt
u invulling geven aan al
uw wensen!
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Met de speciaal ontworpen hoeklegplank is uw kastinterieur ook in de
hoek perfect afgewerkt

Laden op maat

Elke schuifwandkast vraagt om een kastinterieur waar nagedacht is
over discrete opbergruimte. Netjes geïntegreerd en 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.

Laden met vakverdeling

U kunt u laden om maat compleet maken met een luxe 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 met fronten in coloured
glass zwart

Laden op maat met fronten in coloured
glass fuchsia

Laden op maat met fronten in Romana Kersen en lade vakverdelingen

Garderobestang met warm licht

Silverline schoenenhouder

Silverline broekenhouder

Silverline stropdashouder

Uittrekbare garderobestang

Luxe riemhouder verchroomd

Silverline stropdashouder met
manchetknopenbakje

Schoenenrek verchroomd staanderbevestiging

Zijstijlen in acht modieuze tinten en leverbaar in ruim 200 RAL-kleuren.

Slizing Square

Schuine deuren

Kogel gelagerde onderwielen

Dubbele rails en kap

Monorail en kap

Afwerk/klemprofiel

Bij een hoekopstelling sluiten de rails probleemloos tegen elkaar

De bovenwielen van Slizing zijn duurzaam gelagerd en geleiden
de deur in de bovenrail. Het gewicht van de deuren rust op de
grond, waardoor het systeem eenvoudig te installeren is
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Dealer informatie: www.slizing.nl

