


Opgehangen, opgevouwen of netjes 

opgeborgen in een lade. Elk kledingstuk moet 

er zijn plek hebben. Het geheel presenteert 

overzichtelijk als in een boetiek. 

Om u te helpen bij het maken van de juiste 

keuzes en ervoor te zorgen dat u niets vergeet, 

heeft Bau Interieur deze handige checklist 

opgesteld. 

U vindt hier een beknopte oplijsting met 

praktische en technische aandachtspunten, 

weetjes en keuzemogelijkheden. 

Het ontwerp zelf is uiteraard 100% maatwerk 

en staat of valt met de vaardigheden van uw 

interieurarchitect. 

Geraakt u er zelf niet uit? Misschien is Bau

Interieur wel de juiste partner voor u.





- Flexibiliteit

- Inplanting

- Open of gesloten?

- Schuifdeuren of draaideuren?

- Verlichting

- Gedragen kleren

- Lange kleedjes

- Accessoires

- Schoenen

- Spiegels

- Kastdeuren en grepen

- Lades

- Accessoires
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Uw garderobe wisselt regelmatig. Uw 

voorkeuren ook. Vandaag draagt u liever korte 

kleedjes, volgend seizoen misschien liever 

lange. 

Zorg dat uw dressingruimte daar op 

aangepast kan worden door voor een flexibele, 

aanpasbare en aanvulbare kastinrichting te 

kiezen. 

Denk daarbij vooral aan eenvoudig verstelbare 

legplanken en kledingroedes. 



Als het project het enigszins toelaat, voorzie ik de 

dressing liefst tussen de badkamer en de 

slaapkamer. 

Zo is ze goed bereikbaar vanuit zowel de 

slaapkamer als de badkamer, zonder dat we er 

ruimte mee verliezen. Ze is immers tegelijkertijd 

inloopkast en verbindingsruimte tussen 

badkamer en slaapkamer.



Houd bij uw keuze rekening met volgende 

factoren:

- Daglicht. Als er veel daglicht binnenvalt in 

de ruimte, kunnen kleuren gemakkelijk 

verschijnen en kiest u best voor een 

gesloten dressing.

- Orde. Als uw dressingruimte zichtbaar is 

vanuit de slaapkamer, raad ik aan om voor 

een (hoofzakelijk) gesloten kastsysteem te 

kiezen. Dat zorgt voor een rustig en ordelijk 

beeld. 

In een aparte ruimte kunnen kastdeuren 

overbodig zijn. Kies dan gerust voor een 

inloopkast om de boetiek-ervaring te 

vergroten. 

- Stof. Bij gesloten kasten blijven zowel uw  

kleren als de kastbodem goed vrij van stof. 

- Budget. De kostprijs van een open dressing 

ligt uiteraard minder hoog dan die van een 

gesloten dressing.



PRO’s schuifdeuren

- Nemen geen plaats in in de loopzone. Dit 

maakt ze ideaal bij lange, smalle 

dressingruimtes.  

- Het gewicht van schuifdeuren wordt 

volledig ondersteund. Daardoor kunnen we 

veel bredere deuren maken. (tot wel 120 cm 

breed)

PRO’s draaideuren

- U kan wel alle kasten tegelijk openen. 

- De deuren kunnen eventueel ook 

horizontaal onderverdeeld worden. Dan 

moet u niet steeds de volledige kast te 

openen.

- Draaideuren zijn goedkoper dan 

schuifdeuren.

CON’s schuifdeuren

- U kan niet alle kasten samen gebruiken 

aangezien de deuren elkaar overlappen. 

Houd hiermee rekening bij de indeling. 

Verdeel de kasten bijvoorbeeld in winter- en 

zomerkledij zodat u niet steeds alle 

schuifdeuren moet verplaatsen. 

- Goede schuifdeursystemen zijn relatief 

duur, zeker de coplanaire systemen waarbij 

de deuren in hetzelfde vlak liggen wanneer 

ze gesloten zijn.

CON’s draaideuren

- De draaicirkel van de kastdeuren neemt 

ruimte in bij het openen. U moet voldoende 

afstand kunnen nemen.



o Vermijd rechtstreeks zonlicht in open 

dressings om verkleuren te voorkomen.

o Kies voor natuurlijk wit licht om goed 

kleuren te kunnen zien en combineren. Te 

geel licht geeft vertekende kleurbeelden.

o Kies eventueel voor stijlvolle ledstrips in de 

kasten. 

o Voorkom schaduwvorming zo veel 

mogelijk. Zorg dat je zeker niet voor de 

lichtbron staat bij de spiegel.

o Afhankelijk van de opstelling, kan het in 

deze ruimte verstandig zijn om voor een 

bewegingssensor te kiezen. Zo springt de 

verlichting automatisch aan wanneer u 

binnenloopt en vergeet u het nooit uit te 

doen. 





Spiegels. Voorzie een grote spiegel waar u 

zich van kop tot teen in kan zien Indien 

gewenst een tweede tegenoverliggende 

spiegel zodat u ook uw achterzijde kan zien. 

Eventueel een vergrotende spiegel aan de 

kaptafel.

o Gedragen kleren. Voorzie een dressboy of 

een compartiment waar u kort gedragen 

kleren op kan hangen om te luchten zodat u 

ze nog een keer kan dragen. 

o Lange kleedjes. Voorzie ook een 

kledingroede voor lange stukken zoals 

kleedjes, lange jassen enz. 

o Accessoires. Voorzie een eigen plek voor 

riemen, handtassen, juwelen, 

manchetknopen, horloges, stropdassen, 

sjaaltjes, hoeden…

o Schoenen. Bewaart u uw schoenen ook in 

uw dressing? Voorzie dan een poefje of een 

decoratieve stoel om even neer te zitten 

wanneer u uw veters strikt.





o Massief hout

o Dikfineer

o Dunfineer

o Spuitlakwerk (mat, satijn, hoogglans)

o Mdf gepoedercoat (structuur)

o Mdf handgeschilderd (met borstelstructuur)

o Mdf

o Glas

o Laminaat

o Melamine

o Greeploos

o Greeplijst

o Ingefreesde greep

o Opbouwgreep



Ik werk bij voorkeur met aluminium lades 

LEGRABOX van BLUM voor robuust gebruik 

zoals keukens en berging.

Maar voor dressingruimtes kies ik voor fineren 

of melamine lades met een warmer 

aanvoelen: TAOR van Van Hoecke

Ze zijn volledig uittrekbaar, benutten bijna de 

maximale breedte en diepte en hebben een 

strakke, minimalistische uitstraling zonder 

randjes en profielen. De geleiders zijn 

onzichtbaar ingewerkt.

Bovendien zijn er tal van accessoires en 

onderverdelingen mogelijk. Denk hierbij aan 

luxueuze inlegmatjes, vilten of lederen bakjes 

om uw juwelen in te bewaren, 

onderverdelingen voor sokken, riemen enz.



o Stijlvolle kledingroede voor kapstokken of 

met glijhaken

o Uittrekbare of draaibare kledinghouder

o Kapstokhouders voor ondiepe kasten

o Garderobeliften voor hoge kasten

o Broekenhouder

o Dassenhouder

o Riemhouder

o Sjaalhouder

o Schoenenrek

o Laarzenhouder

o Linnenmand

o Kluis

o …
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