
Hoogwaardige kwaliteit. Alles op z’n plek in een flexibel systeem. Combineren maar!

Functioneel en decoratief,
                      de ideale combinatie.

DSH-Schuifwanden van Fikszo 
staan voor hoogwaardige kwaliteit. 
Dat betekent: een solide systeem 
dat bestaat uit stevige krasvaste 
materialen die gemakkelijk te 
onderhouden zijn. Een systeem dat 
op rolletjes loopt dankzij de wielen 
met kogellagers. Niet voor niets 
heeft u 10 jaar garantie.

Ook voor het interieur van kastenwanden 
van Fikszo geldt: maatwerk volgens uw 
wensen en ideeën. Wilt u veel hangruimte 
of liever meer legplanken? 
Het systeem is geheel flexibel.
Om u te helpen bij de samenstelling van 
het interieur zijn er zeven standaard seg-
menten ontwikkeld. Het is daarbij moge-
lijk om twee segmenten achter één deur 
te plaatsen. 

Fikszo biedt u een compleet assortiment 
accessoires om al uw eigendommen over-
zichtelijk op te bergen. Draadmanden, 
ladenblokken, garderobestangen, uit-
schuifbare garderobehouders, gardero-
beliften, schoenen- en stropdashouders. 
Alle accessoires zijn van een zeer stevige 
kwaliteit. Bovendien kunt u ze eenvoudig 
monteren. 

De Fikszo interieurs zijn leverbaar in de kleuren jasmijn, 
berken, donker kersen, romana kersen, soft vanille, wit, grijs, 
beuken, chateau eiken en zand eiken. Staanders en legplan-
ken zijn afgewerkt met een stoot- en slijtvaste ABS rand. 

De panelen hebben een dikte van 18 mm of 22 mm en zijn 
voorzien van een extra harde toplaag. 
Bovendien kunt u uw interieur voorzien van laden “op maat” 
in alle interieurkleuren of met een glazen front.

1001 mogelijkheden zijn er om te combineren met de elemen-
ten voor uw DSH-Schuifwandenkast.

Paneeldecoren
U kunt kiezen uit ca. 48 kleuren/dessins voor de deur-
panelen. Deze panelen hebben een dikte van 12 mm.

Deuromlijstingen
De deuromlijstingen zijn leverbaar in 6 kleuren. 
In de kleuren zilver, brons, wit en zwart zijn de deuromlijs-
tingen in twee varianten beschikbaar. 
Dit varieert van een moderne smalle deuromlijsting tot een-
stijlvolle brede variant.

 

Coloured Glass (ook leverbaar in een gezandstraalde uitvoering) 
Het assortiment getinte glaspanelen bestaat uit diverse kleuren.

Spiegels
Spiegels zijn er in 7 tinten. 
Alle spiegeldeuren zijn 
voorzien van veiligheids-
folie en een 7 mm rugpaneel 
voor extra stabiliteit 
en stevigheid.

Extra’s
Om uw kastwandsysteem
helemaal compleet te maken kunt u ook nog kiezen uit 
diverse extra’s zoals o.a. stootborstels, een koof met halogeen 
inbouwspots en decoratieve plakstrips.

Wilt u meer weten over de DSH-Schuifwanden? 
Uw Fikszo-dealer adviseert u graag vrijblijvend. DSH-Schuif-
wanden worden volledig voorgemonteerd geleverd en zijn 
daardoor eenvoudig te plaatsen. Eventueel kan uw dealer ook 
voor vakkundige plaatsing zorgdragen. De collectie wordt 
regelmatig aangepast aan de nieuwste woonstijlen.
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Geen centimeter onbenut.     In iedere situatie toe 
te passen.

Dat is aangenaam werken...

Eén geheel met
         uw interieur.

Met DSH-Schuifwanden cre- 
eert u een zee aan bergruimte. 
Kastenwanden exact op maat 
gemaakt, waar u maar wilt in 
huis of op kantoor. In de slaap- 
en kinderkamer, maar ook in uw 
werk- of studeerkamer, de hal en 
op zolder. Kortom: overal waar 
kastruimte nodig is. 
Geen centimeter blijft onbenut. 
Ruimteproblemen zijn volledig 
verleden tijd.

DSH-Schuifwanden bieden 
ongekende mogelijkheden om 
uw ruimte optimaal te 
benutten. U haalt hiermee geen 
losse kast in huis, maar kast-
ruimte die één geheel vormt 
met uw interieur.  Laat uw crea-
tiviteit de vrije loop. Combineer 
naar hartelust met de verschil-
lende panelen en deuromlijstin-
gen of maak een keuze uit het 
assortiment spiegels waarmee u 
uw ruimte nog groter laat lijken.

Klassiek of modern? 
Ook “Coloured Glass” behoort 
tot de vele mogelijkheden. 
Tijdloos neutraal of uitgespro-
ken trendy? 
De keuze is aan u!

Kiest u voor DSH-Schuifwan-
den, dan kiest u voor maatwerk 
in optima forma. 
Het eindresultaat zal altijd 
geheel aansluiten bij uw ruimte, 
wensen, budget en inrichting.

Ook op kantoor kunt u met 
DSH- Schuifwanden die kast-
ruimte realiseren die aansluit 
bij uw behoefte en interieur. 
Zakelijk en strak of liever kleur-
rijk en warm? U zegt het maar. 
Al uw spullen kunnen hun eigen 
plek krijgen. 
U bent daarbij verzekerd van 
een geruisloos en soepel 
lopend systeem dat desgewenst 
ook van sloten kan worden 
voorzien. 

De DSH-Schuifwanden kunnen 
moeiteloos in iedere situatie 
worden toegepast. Van vloer tot 
plafond en van wand tot wand 
of afsluitend met één of twee 
eindpanelen in dezelfde kleur 
en hetzelfde decor als de schuif-
deuren. Ook voor moeilijke ruim-
tes -bijvoorbeeld onder of tegen 
een schuin dak- zijn uitgekiende 
oplossingen voorhanden. Is er 
voldoende ruimte, dan kan een 
inloopkast een ideale oplossing 
zijn. Zo heeft u uw gehele garde-
robe onder handbereik. 
 
Zijn de muren, vloeren of pla-
fonds niet haaks, dan behoeft 
dat geen probleem te vormen. 
De schuifdeuren zijn namelijk
eenvoudig af te stellen.

Aangezien de deuren volledig op 
de vloer steunen, is het systeem  
bovendien ook geschikt voor 
minder sterke plafonds.


