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H216
• Afgebeeld schetsvoorbeelden o.b.v. H216.
• Dieptemaat van ca. 58/60. 
• Deuren en laden standaard voorzien van softclose.

H236
• Niet afgebeeld.
• Standaard dieptemaat van 58/60. 
• Deuren en laden standaard voorzien van softclose.
•  Bij H236 wordt het ladenfront standaard  

voorzien van 3 laden.

kies uit 2 hoogte’s

Broadway is een prachtige draaideurkast 
waarmee veel opbergruimte gecreëerd kan 
worden. Er is keuze uit vele decors, hiermee krijgt 
Broadway de stijl die past in elke slaapkamer.

kies je indeling
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hoekoplossing

50˚ (94x94)

hoekoplossing

100˚ (129x129)

Regaal 5 vakken 

H216xB30xD30cm

50 100 30 30

Regaal 6 vakken 

H236xB30xD30cm

100 100 100

B250 

100-50-10050-50-50

B150 

505050

B100 

100 100-50

B150 

kies de basis

Elk compartiment  is standaard voorzien 

van 1 roede en 1 legplank.

6 deuren, 2 laden
B300

2 deuren
B100

50 50505050 100 5050

100 50 100

3 deuren
B150

3 deuren, 2 laden
B150

4 deuren, 2 laden
B200

5 deuren, 2 laden
B250

5 deuren
B250

6 deuren
B300

4 deuren
B200

100-100-100

B300 

100-100-100-100

B400

100-100-50-100

B350 

100 50
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Pronto Wonen heeft dit boekje met zorg samengesteld en dient ter 
inspiratie. Afbeeldingen en maten kunnen verschillen met de 
werkelijkheid. Maten zijn aangegeven in centimeters. 

Informeer altijd naar de vele vele mogelijkheden bij onze Pronto Wonen 
woonwinkel en voorkom zo eventuele teleurstellingen. De montage-
handleiding wordt standaard meegeleverd en is altijd terug te vinden  
op onze website.
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50-100-50

B200 

100-100

B200 

Technische veranderingen voorbehouden.

hoekoplossing 50˚

B94xD94

1x legplank
1x roede

50
50

Hoekaanbouw 
element B50 

50

hoekoplossing 100˚
B129xD129

1x roede
4x legplank B50 
1x legplank B125

100
100

Keuze uit 5 decorkleuren.

kies de basiskleur kies je front

Poolwit Grafiet Riviera eiken Platina eiken Sonoma eiken

Wit glas 
gesatineerd

Zwart glas Wit glas

Zijde Grijs glasSpiegel grijs

Grafiet glas 
gesatineerd

Broadway Design

Poolwit

Grafiet

Riviera eikenPlatina eiken

Sonoma eiken Lak wit

Spiegel

Broadway



Broadway wordt standaard voorzien van een 
beugelgreep H22cm in aluminiumkleur. Tegen 
meerprijs kan gekozen worden voor een 
staafgreep H117cm in chroomkleur of een 
blokgreep in aluminiumkleur.  De knopgreep in 
antiekzilver (meerprijs) kan enkel i.c.m. het 
landhuisfront. Voor Design is er keuze uit 
2 soorten staafgrepen in 3 kleuren.

Deel de kast in met handige accessoires die het 
opbergen alleen maar leuker maken.
Daarnaast kun je altijd kiezen voor een andere 
vlakverdeling in de kasten door voor
extra roedes en legplanken te kiezen. 

Kies de handgreep

Kies je interieur accessoires

Voor de buitenzijde van de kast biedt 
Broadway opbouwverlichting in  
4 kleuren, aluminium, wit, chroom  
en zwart. De kast kun je verfraaien  
met de passepartoutverlichting.

Ook verlichting voor de binnenzijde van 
de kast is mogelijk. Je kunt kiezen voor 
LED-verlichting met of zonder sensor.

Kies je verlichting voor 
buiten & binnen

interieur
verlichting

Spiegel
Scheerspiegel

Kledinglift

Accessoires zijn tegen meerprijs leverbaar waarvan sommige zijn voorzien van het softclose systeem.

zo wordt 
opruimen 

een feestje!
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Pantalonhouder Accessoirehouder
Inzetlades 

B50cm en B100cm

TableauSchoenenrek Mand

Staafgreep 117cm
Chroom

Beugelgreep 22cm
Aluminium

Blokgreep 5x5cm 
Aluminium

Broadway

Korte staafgreep 
25cm

Lange staafgreep 
104cm

Broadway Design

Aluminium

 Chroom

Grafiet
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voorbeelden 
kastindeling

Combineer de diverse
 keuzes & creëer zo 

je ideale linnenkast!

Druk- en typefouten voorbehouden. ©08-2018


