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Professionele 
kwaliteit

Volledig 
maatwerk

Inmeten en 
montage*

Nederlands 
fabricaat 



Novi Doors biedt u een maatwerkconcept in schuifdeuren, draaideuren en interieurs geheel naar uw 

wensen. Dit concept omvat de nieuwste trends in houtdecors, unidecors, glasdessins, spiegel- en 

lakglas. Diverse luxe extra’s maken uw kast compleet.

Collectie kleuren

Basic White Albast Mineral 

e 269,- per deur e 299,- per deur e 299,- per deur

Royal Oak Vanilla Royal Oak Brown Steel Blue

e 359,- per deur e 359,- per deur  e 359,- per deur

Graphite Grey Nature Grey Flake Wood 

e 299,- per deur e 299,- per deur e 329,- per deur

Steel Bronze                Lakglas Diamond Black Lakglas Soft White

e 359,- per deur e 495,- per deur e 495,- per deur

Granulo Verona Oak Delano Oak 

e 329,- per deur e 329,- per deur e 329,- per deur



Finesse Profiel Comfort Profiel

Schuifdeuren met Finesse of Comfort greeplijst
F I N ES S E PR O F I EL

Spiegeldeur zilver

Finesse Profiel

Spiegeldeur zilver

Comfort Profiel

Deuren zijn inclusief railsysteem, positiestops in de onderrail 

en stootstrips in de zijkanten van de schuifdeur.

• Maximale breedte per deur 100 cm

• Maximale hoogte per deur 270 cm

• Deuren en kleuren zijn onderling te combineren

• Levertijd: 3 tot 4 werkweken

• 10 jaar garantie op het wielsysteem

• Meerprijs zwart of wit finesse profiel: € 63,- per deur

Aluminium is mooi, sterk en duurzaam. Deurframe  

en railsysteem van beide modellen zijn vervaardigd van 

hoogwaardig dikwandig geanodiseerd aluminium.

Door het gebruik van een kogelgelagerd wielsysteem, 

loopt dit professionele aluminium schuifdeursysteem 

soepel en geruisloos.

CO MFO RT PR O F I EL

Softclosing

E 39,95 per stuk

Model A
Finesse

Model A
Comfort

Model B 
Finesse 3-vlaks

Model B 
Comfort 3-vlaks

Uitvoering in Lakglas € 628,-

Prijs per deur v.a.

€ 309,-
Prijs per deur 

€ 449,-
Prijs per deur 

€ 445,-
Prijs per deur v.a.

€ 269,-
Prijs per deur 

€ 435,-
Prijs per deur 

€ 398,-

Uitvoering in Lakglas € 573,-



Kastinterieur op maat         
Module T1 Module T2 Module T3 Module T4 Module T5 Module T6 Module T7

(rechts of links)

Module T8
(rechts of links)

Module T9
6 budget lades

(rechts of links)

Sluitstaander Eindwand

Prijs per module

€ 161,-
Prijs per module

€ 152,-
Prijs per module

€ 177,-
Prijs per module

€ 201,-
Prijs per module

€ 201,-
Prijs per module

€ 240,-
Prijs per module

€ 286,-
Prijs per module

€ 292,-
Prijs per module

€ 445,-
Prijs per staander

€ 71,-
Prijs per wand v.a.

€ 81,-

De ruimte achter de schuifdeur wilt u zo efficiënt mogelijk 
benutten. Met de 9 modules uit de Novi Doors collectie 
stelt u eenvoudig een kastinterieur samen, met gevarieerde 
mogelijkheden in hang- en leggedeelten. Uw kastinterieur 
wordt op maat geleverd.

Interieur: 18 mm wit / standaard zonder achterwanden
Hoogte interieur: 213 cm
Breedte interieur: op maat / maximaal 100 cm per module
Diepte interieur: 55 cm
Levertijd: 3 tot 4 werkweken

Kastinterieur, stroken en panelen worden op maat gezaagd. 
Voorzijde afgewerkt met een 2mm dikke kunststof stootrand.

2 Budget lades 
laag model

2 Luxe lades 
met softclosing, 
laag model

Uitschuifbaar stropdassen- of riemenrek Uitschuifbaar schoenenrek

1 Luxe lade 
met softclosing, 
hoog model

Prijs per lade

€ 164 ,-
Prijs per 2 lades

€ 265,-
Prijs per 2 lades

€ 155,-

Prijs per rek

€ 39,-
Prijs per rek

€ 109,-

EXTRA OPTIES

Extra legplank €   24,25

Achterwand per module in kleur wit met 
achterwandprofiel max. 100 cm breed x 213 cm hoog € 77,-
 
Eindwand (vloer- of plafondpaneel) 18 mm wit/ 
max. 278 cm hoog en max. 67,5 cm diep € 81,-
 
Eindwand (vloer- of plafondpaneel) 18 mm kleur/ 
max. 278 cm hoog en max. 67,5 cm diep € 134,-
 
Passtrook 18 mm wit / max. 278 cm hoog 
en max. 30 cm diep € 39,-
   
Passtrook 18 mm kleur / max. 278 cm hoog 
en max. 30 cm diep € 68,-



Draaideurkasten voor u op maat

                GETOOND MET GREEPTYPE B5 

Een draaideurkast van Novi Doors is 
uniek in zijn soort omdat deze altijd 
op maat wordt gemaakt. Met deze 
oplossing kunt u uw opbergruimte 
optimaal benutten; van muur tot muur, 
van vloer tot plafond.

Wanneer u kiest voor een draaideurkast 
op maat van Novi Doors is deze standaard 
uitgerust met een stijlvolle greep. U kunt er 
ook voor kiezen om uw draaideurkast af te 
sluiten met een slot. Samen met uw Novi 
Doors-adviseur kiest u de uitvoering en 
maatvoering die tot uw verbeelding spreekt. 

Hoge draaideuren tot aan het plafond 
geven de kast een prachtige uitstraling. U 
kunt de kast ook lager uitvoeren. Zo kijkt u 
boven de kast wat dieper weg en blijft de 
kamer ruimtelijker. Het interieur is volledig 
naar wens in te delen. 

Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden 
en wilt u ook een draaideurkast op maat? 
Neem dan contact op met uw Novi Doors-
dealer.

• Op maat gemaakt
• Maximale inbouwhoogte 278 cm
• Maximale deurbreedte 60 cm
• Breed assortiment handgrepen
• Softclose scharnieren



Draaideur kastinterieur op maat   
Module PL2 Module PL3 Module PL4 Module PL5 Module PL6 Module PL7

(rechts of links)

Module PL8
(rechts of links)

Module PL1 Sluitstaander Eindwand Draaideur
(incl. greep type A1)

Prijs per module

€ 179,-
Prijs per module

€ 170,-
Prijs per module

€ 194,-
Prijs per module

€ 219,-
Prijs per module

€ 219,-
Prijs per module

€ 258,-
Prijs per module

€ 309,-
Prijs per module

€ 314,-
Prijs per staander

€ 71,-
Prijs per wand v.a.

€ 81,-
Prijs per draaideur

€ 129,-

Kastinterieur met plint is tevens toepasbaar in 
combinatie met Novi Doors Schuifdeuren.

EXTRA OPTIES

Extra legplank €   24,25

Achterwand per module in kleur wit 
maximaal 100 cm breed x maximaal 278 cm hoog €   77,-
 
Eindwand (vloer- of plafondpaneel) 18 mm wit/ 
max. 278 cm hoog en max. 67,5 cm diep €   81,-
 
Eindwand (vloer- of plafondpaneel) 18 mm kleur/ 
max. 278 cm hoog en max. 67,5 cm diep € 134,-
 
Passtrook 18 mm wit / max. 278 cm hoog 
en max. 30 cm diep €   39,-
   
Passtrook 18 mm kleur / max. 278 cm hoog 
en max. 30 cm diep €   68,-

Basis kastinterieur
Interieur: 18 mm wit/standaard zonder achterwanden
Hoogte interieur: 220 cm
Breedte interieur: op maat/maximaal 100 cm per module
Diepte interieur: 60 cm
Levertijd: 3 tot 4 werkweken
Draaideur: 18 mm wit/maximaal 60 cm breed

Kast interieur met hoogte- en/of diepteaanpassing
Interieur: 18 mm wit/standaard zonder achterwanden
Hoogte interieur: maximaal 278 cm
Breedte interieur: op maat/maximaal 100 cm per module
Diepte interieur: van 25 tot 60 cm
Meerprijs per module: € 46,-

Draaideur: 18 mm wit/maximaal 278 cm hoog/ 
maximaal 60 cm breed.
Meerprijs kleur: op aanvraag.

2 Luxe lades 
met softclosing, 
laag model

1 Luxe lade 
met softclosing, 
hoog model

Uitschuifbaar stropdassen- of riemenrek

Rekenvoorbeeld kastinterieur
met hoogte- en/of diepteaanpassing

Module PL5 € 219,00
Meerprijs hoogte- 
en/of diepteaanpassing € 46,00
1 x extra legplank € 24,25

Totaal € 289,25

Prijs per lade

€ 164,-

Prijs per rek

€ 39,-

Prijs per 2 lades

€ 265,-



Aanvullende mogelijkheden
Vraag het uw Novi Doors dealer 

Uw Novi Doors dealer

Novi Doors is een concept van:
MR InterieurDesign BV

www.novidoors.nl

Knieschot schuifdeur Extra hoge schuifdeur 
tot maximaal 350 cm

Schuine schuifdeur Extra brede schuifdeur
tot maximaal 150 cm

Prijzen incl. BTW geldig vanaf 1 januari 2020. Kleuren en structuren in de folder kunnen afwijken. Kies altijd  
de kleur van uw Novi Doors kast met behulp van de kleurstalen bij uw dealer. Assortimentswijzigingen, 
drukfouten en prijsaanpassingen voorbehouden. *Vraag naar de voorwaarden. 

REKENVOORBEELD 1 Inbouwmaat tot 200 cm breed x 265 cm hoog

2x model A, Basic White met Finesse Profiel T1 + T5 + sluitstaander interieurhoogte 213 cm

Deuren e  538,00

Interieur e 433,00 

Totaal e 971,00

REKENVOORBEELD 2 Inbouwmaat tot 200 cm breed x maximaal 278 cm hoog

4x draaideur, kleur Basic White T1 + T5 + sluitstaander interieurhoogte 276 cm

Deuren e 516,00

Kastinterieur e 508,00

Extra legplank e 24,25

Hoogte 
aanpassing e 92,00

Totaal e 1140,00

*Inmeten, bezorgen en complete montage tegen meerprijs


