
kasten op maat
“De mooiste kasten van Nelson, gedetailleerd maatwerk!”

Creëer uw eigen stijl met een bijpassende kast op maat. Hoge kwaliteit en een 
kast met karakter! Combineer effen deuren met spiegeldeuren of full color 

glasdeuren. Werk ze af met prachtige grepen of knoppen.  
Het resultaat is een aanwinst voor iedere ruimte! 

www.nelsonkastenopmaat.nl
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Maatwerk tot in het kleinste detail!
Kwaliteit, design en beleving. Dat zijn de sleutelwoorden voor onze eigentijdse, op maat gemaakte 
kastdeuren en kastinterieurs. Kiest u voor brede, gesegmenteerde schuifdeuren, exclusieve draaideuren 
of afgeschuinde deuren gecombineerd met gekleurd glas, spiegel-, glans of toch liever matglas: wij 
maken wat u wenst. De deuren worden precies op maat gemaakt, gemeten van muur tot muur en van 
plafond tot vloer. Veel plezier met het samenstellen van uw ideale kast.
Kijk ook eens op onze website: www.nelsonkastenopmaat.nl.
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Laat ze maar schuiven!

Stel uw eigen schuifdeuren samen met de ongekende mogelijkheden van Nelson. Een perfecte prijs / 
kwaliteit verhouding. Het hoogwaardige materiaal is niet alleen stevig, maar ook netjes afgewerkt.  
Dat is de toegevoegde waarde van Nelson!

Canadian: een schuifdeur met functioneel maatwerk en veel 
mogelijkheden. Dezelfde hoogwaardige materiaalkeuze, maar 
in een eigentijdse vormgeving. De deur kan uitgevoerd worden 
tot 1500mm breed, de hoogte van deze schuifdeuren kan tot 
wel 3000mm met deurpanelen van 10 of 18mm dik. 

Fraser: dit is ons basismodel schuifdeur met een prima techniek, 
een hoogwaardig aluminium profiel en deurpanelen van 10mm 
verkrijgbaar in onze actie collectie paneelkleuren. Ook zijn deze 
deurpanelen in lakglas en spiegel verkrijgbaar met een keuze 
uit verschillende kleuren. Dit schuifdeurmodel kan uitgevoerd 
worden tot 1000mm breed en de hoogte tot 2800mm.

Incognito: design en functionaliteit gaan hier hand in hand. De 
deur is de meest recente ontwikkeling gebaseerd op suggesties 
uit de markt. Dit schuifdeurmodel heeft deurpanelen van 10mm 
dik. Praktisch en functioneel design is het credo voor deze 
schuifdeurserie. Dit schuifdeurmodel kan uitgevoerd worden tot 
1000mm breed en de hoogte tot 2800mm.

Aluminium 
profielen / 
voorbeelden
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Onderlopende schuifdeuren van Nelson zijn 
uniek en hebben een bijzonder, door ons zelf 
ontwikkeld, kogelgelagerd wielsysteem. De 
schuifdeuren zijn vervaardigd uit hoogwaardig 
meubelaluminium van zware kwaliteit en zijn 
voorzien van onze speciale, onderlopende 
wielen met anti-ontspoortechniek. De wielen 
zijn weggewerkt in het onderprofiel waardoor 
deze onzichtbaar en beschermd zijn tegen vuil. 
Extra opties zijn: softclosing, stof/stootborstels, 
vlakverdelingen, etc.

Specificaties: Zie pagina 3

Schuifdeuren  
in houtpanelen 
met aluminium 
omlijsting

Schuifdeuren met aluminium omlijsting
Schuifdeuren in houtpanelen
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Vakwerk tot in het
kleinste detail!
Om uw schuifdeuren een geheel eigen en persoonlijke 
identiteit te geven, zijn de creatieve mogelijkheden 
oneindig. Kiest u voor gekleurd glas, met al zijn speelse 
facetten? Of gaat u voor een chique en zakelijke 
uitstraling? Nelson biedt vele mogelijkheden, zoals het 
combineren van een spiegeldeur of transparante deur 
met welk visueel effect dan ook. Leef u uit in creativiteit 
en wij denken graag met u mee voor de technische 
realisatie.

Specificaties: Zie pagina 3

Schuifdeuren in 
glas en spiegel 
met aluminium 
omlijsting

Schuifdeuren met aluminium omlijsting
Schuifdeuren in glas en spiegel
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De Classic & Design Line van Nelson onderscheidt zich in design, kleurkeuze 
en toepassing. Daarnaast is dit het meest uitgebreide programma 
beschikbaar! Leverbaar in alle kleuren uit de 3D laminaat collectie.

Specificaties:
 { De hoogste kwaliteit MDF van zware persing;

 { Leverbaar met vele kleuren 3D laminaat, uni kleuren, levensechte hout 
structuren en prachtige hoogglans kleuren;

 { Als schuifdeur is de Classic Line leverbaar tot een breedte van 1000mm en 
een dagmaat hoogte van 2650mm;

 { De schuifdeur is ook leverbaar als spiegel of lak-glas combinatie. Er is keuze 
uit verschillende spiegel kleuren en een mooie collectie gelakt glas;

 { Als extra accessoire zijn er 2 soorten sierlijsten en een ruime collectie greep 
modellen en verlichting leverbaar. De deuren zijn ook zonder 3D laminaat 
verkrijgbaar om zelf af te kunnen lakken;

 { De modellen Avon en Tamar zijn leverbaar in alle lak-glas combinaties en 
spiegelkleuren of een samenstelling hiervan.

Classic & Design 
Line schuifdeuren

Classic & Design Line schuifdeuren
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Classic & Design 
Line modellen

Een aantal van onze Classic & Design line modellen,  
(zie onze website voor alle modellen).
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In onze Frame & Stripe collectie komen moderne kastdeur technieken en ouderwets meubelmakers 
vakwerk bij elkaar. Waar de meubelmaker met panelen en lijsten deuren creëerde, maken wij met de 
nieuwste technieken en materialen schitterende kastdeuren. De gekozen materialen zijn voorzien van 
houtdesigns en voelbare structuren. Wij beschikken over een uitgebreide collectie handgrepen, passend 
bij elke deur. De deuren zijn zelfs horizontaal en verticaal in vakken onder te verdelen. Nu ook leverbaar 
in onze gehele gemelamineerde kleuren collectie en het binnenpaneel en de buitenrand kunnen in 
verschillende kleuren samengesteld worden. 

Specificaties:
 { Breedte maximaal: 1500mm

 { Hoogte maximaal: 2800mm

 { Dikte op de rand: 28mm (18+10mm) of 36mm (18+18mm)

Frame  
collectie 
schuifdeuren

Frame Collectie schuifdeuren
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Onze Stripe collectie benadrukt streep effecten. Waar vroeger scheepsdekken gerild werden met 
een flexibele tussenvoeg hebben wij een visueel gelijk ogende optie aangebracht. Met een voelbare 
structuur en tussenvoeg in rubber. De combinatie van warm houtdesign met voeg creëert een 
nostalgische en toch eigentijdse kastafsluiting. De kastdeuren lenen zich voor zowel een klassiek 
interieur, als voor een moderne inrichting. 

Ook hier hebben wij de deuren voorzien van de technisch hoogstaande wiel- en looptechnieken en is er 
ook een uitgelezen collectie grepen beschikbaar. Alleen beschikbaar in de bovenstaande kleuren.

Specificaties:
 { Breedte maximaal: 1500mm

 { Hoogte maximaal: 2800mm

 { Dikte : 19mm of zijkanten opgedikt naar 37mm

Stripe  
collectie 
schuifdeuren

Stripe Collectie schuifdeuren
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Block Schuifdeuren
De BLOCK schuifdeuren van Nelson blinken uit in veelzijdigheid en brede toepasbaarheid. 

De schuifdeuren zijn zonder omlijsting en uitermate geschikt voor grote afmetingen. Deze schuifdeuren 
kunnen worden uitgevoerd in alle kleuren uit onze gemelamineerde collectie. Ter afwerking natuurlijk met 
een mooie greep uit onze grepencollectie!

Specificaties:
 { Hoogte maximaal 2850mm

 { Breedte maximaal 1500mm

 { Dikte van 28 tot en met 42mm

 { Verschillende mogelijkheden voor de speciale afwerking, waaronder HPL, fineer en alle RAL-kleuren.

 { Aluminium railsysteem van topkwaliteit, inclusief softclosing.

Block 
schuifdeuren

Block schuifdeuren
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Barndeuren

Landelijke barndeuren zijn in trek. Bijvoorbeeld als prachtige schuifdeur voor een kast of ingang van 
de trap. Verkrijgbaar in alle kleuren uit onze gemelamineerde collectie. Wij leveren deze unieke deur 
inclusief barndeurbeslag en softclose.  Het is mogelijk de deur eenzijdig of tweezijdig met schoren te 
leveren. Dit model deur kan zowel onderlopend als hangend uitgevoerd worden.

Specificaties:
 { Hoogte maximaal: 2850mm

 { Breedte maximaal: 1000mm voor de hangende variant en 1500mm voor de onderlopende schuifdeur.

 { Dikte: 36mm (18+18mm)

Barndeuren
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Zweef 
schuifdeuren

Bij de standaard schuifdeuren geleiden de wielen d.m.v. een rail 
die op de vloer en aan het plafond is bevestigd, bij onze zweef 
schuifdeuren is deze rail geleiding aan het kastinterieur bevestigd. 
Deze deuren zijn leverbaar in zeer veel kleuren en materialen, 
zoals gemelamineerd of gefineerd hout, glas, bamboe, design 
kunststoffen etc. Kortom, een plaatje!

De zwevende schuifdeuren zijn zonder onderrail op de vloer 
en aan het plafond! Handig als u niet wilt boren in uw vloer of 
plafond. Deze schuifdeuren kunnen in verschillende diktes tot wel 
50mm worden uitgevoerd en lopen super licht.

Specificaties:
 { Hoogte maximaal: 2850mm

 { Breedte maximaal:  1500mm

 { Dikte: 18 tot 50mm

 Zweef schuifdeuren
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Strong Line draaideuren zijn uitgevoerd in een hoogwaardig, kwalitatief meubelpaneel met slijtvaste 
melamine in talloze kleuren en motieven: effen kleuren, houtmotief, design, fantasie, mat of hoog glans 
en meer. Ook deze draaideur kunt u voorzien van opgelijmd spiegel of color glas. De draaideur is rondom 
met stootvaste ABS kantenband aangelijmd, voorzien van first-class hang- en sluitwerk.

Voor iedere smaak hebben wij de geschikte kleur en een prachtige collectie grepen. Of wilt u juist met 
tip-on? Wij maken het voor u. 

Specificaties:
 { Hoogte maximaal: 2800mm

 { Breedte maximaal: 600mm 

 { Dikte:  18mm

Strong Line 
draaideuren

Strong Line draaideuren
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Nostalgie!
Onze Classic & Design Line onderscheidt zich niet alleen in ontwerp en kwaliteit, maar vooral ook in 
de goed uitgezochte en hoogwaardige materiaalkeuze. Deze eigenschappen staan samen borg voor 
een ijzersterk product. MDF panelen in de zwaarste persing, eigentijdse frees- en lamineertechniek 
gecombineerd met de beste gereedschappen zorgen voor een blijvend en uitstekend resultaat. De 
horizontale of verticale lijnen geven uw kastdeuren een persoonlijke uitstraling. Wij leveren ook 
sierlijsten en klassieke knoppen en grepen. Zowel moderne (hoogglans), klassieke (landhuis) als fantasie 
ontwerpen zijn in ons assortiment opgenomen. Leverbaar in alle kleuren uit de 3D laminaat collectie.

Specificaties:
 { Hoogte maximaal: 2600mm

 { Breedte maximaal: 600mm

 { Dikte: standaard 22mm  (18mm mogelijk)

Classic & Design 
Line draaideuren

Classic & Design Line draaideuren
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Bijzonder en eigentijds design!
De Dessert Line serie is onze top in gelamineerde deuren. Een 
uniek design, onderscheidend en een eigentijdse uitstraling 
waren de uitgangspunten. De deuren zijn uitgevoerd met 
tip-on, dus zonder grepen of knoppen. Bij licht duwen gaan 
de deuren open. De computergestuurde frezen stellen ons in 
staat om de golvende structuren van de ene deur door te laten 
lopen in de volgende deur. Kortom, een bijzonder en eigentijds 
design. Leverbaar in alle kleuren uit de 3D laminaat collectie.

Specificaties:
 { Hoogte maximaal:  2600mm

 { Breedte maximaal: 600mm

 { Dikte:  22mm 

Dessert Line 
draaideuren

Dessert Line draaideuren

Y M T V
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Voor ieder een passend ontwerp!
De Frame & Stripes collectie staat garant voor een uitzonderlijke uitstraling en kwaliteit. De uitvoering 
van de Stripes collectie is in 4 populaire houtstructuren. De Frame collectie is beschikbaar in alle 
melamine kleuren in alle combinaties rand met binnenpaneel. Ook met deze deuren is heel veel 
mogelijk. Van wand tot wand en plafond tot vloer. Uitgevoerd met prachtige knoppen of grepen creeërt 
u uw eigen stijlvolle ‘eyecatcher’. Kijk op pagina 8 en 9 voor deze deuren in schuifdeur optie. 

Specificaties:
 { Hoogte maximaal: 2600mm

 { Breedte maximaal: 600mm

 { Dikte: (Stripes) 19mm - (Frame) 20mm (10+10mm)

Frame & Stripes  
draaideuren

Frame & Stripes draaideuren

Alleen verkrijgbaar in deze kleuren.

Alle kleuren uit de gemelamineerde collectie mogelijk. 
Alle combinaties mogelijk met kaders en binnenpanelen.
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Stalen deuren  
en structuren

De stalen deuren en structuren kunnen wij op vele manieren naar wens samenstellen en uitvoeren.
En dat voor een zeer scherpe prijs.
Vraag informatie aan voor de mogelijkheden!

Stalen deuren en structuren, de deuren zijn leverbaar als;  
Taatsdeur, scharnierdeur en als schuifdeur.
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Onze WOOD collectie is de top voor deuren en (keuken)fronten uitgevoerd in massief hout of in dik 
fineer. Afgewerkt in lak, olie of wax in zeer veel mogelijkheden.

Deze collectie omvat ook fronten afgewerkt met poedercoating met zeer hoogwaardige en exclusieve 
eigenschappen. Wij kunnen ook complete massieve kasten voor u op maat maken. Neem contact op 
voor (kleur)stalen en de mogelijkheden.

Wood collectie

Wood collectie
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Naast de zeer scherp geprijsde actiecollectie (Fraser schuifdeuren en 18mm actie interieur) biedt Nelson 
uitgebreidere maatwerk oplossingen. Heeft u zelf een idee of een tekening dan bent u van harte welkom 
bij onze dealers. Deze kan u volledig adviseren met een compleet uitgewerkt voorstel. 

Showroom dealers!
Dat een kastenwand niet alleen praktisch en gebruiksvriendelijk kan zijn, maar ook mooi kan zijn 
vormgegeven bewijzen onze creatieve en vernieuwende kast ideeën. Bezoek de showroom van de 
dichtstbijzijnde Nelson kasten op maat dealer bij u in de buurt.

Het adres vindt u op de achterkant van deze brochure.

Maatwerk tot in 
het kleinste detail



In Nederland gefabriceerd, dus een echt Dutch design. Dat is het maatwerk van Nelson. Onze fabriek is uitgerust 
met de meest moderne en computergestuurde machines. Onze producten worden met de grootste zorg en 
nauwkeurigheid geproduceerd. Wij werken met hoogwaardige materialen, welke voldoen aan de Europese 
normen. Zo is al ons plaatmateriaal FSC gecertificeerd. Hierdoor zijn onze producten voor vrijwel 100% 
recyclebaar. Zo werken we samen aan een beter millieu! 

Gezien de geavanceerde productiemethoden, die garant staan voor een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding, 
zijn onze producten voor iedereen toegankelijk. Omdat vormgeving en toepasbaarheid zeer nauw met elkaar 
zijn verbonden, spelen wij altijd in op vragen en wensen uit de markt. Tegelijkertijd staat Nederlands design voor 
kwaliteit en functionaliteit.

Wij wensen u veel inspiratie bij het samenstellen van uw ideale kast.

www.nelsonkastenopmaat.nl

kasten op maat

Uw Nelson dealer:


