‘Slim bergmeubel
onder de trap’
“Ik sprak steeds over een trapkast, maar daarmee doe ik
geen recht aan het meubel. Het is echt een kast onder de trap
geworden. We zijn er erg blij mee. Joost Meulmeester van
J&B Kasten heeft ons goed geholpen. Met onze wensen en
zijn ideeën zijn we tot een mooie oplossing gekomen voor de
ruimte onder de trap.”
Anita Kwisthout en Ron Klasen zijn onlangs verhuisd naar een
woning in Vlissingen. Langzaamaan krijgt de inrichting vorm.
In de woonkamer is de kast onder de trap een bijzondere
blikvanger. Zoiets zie je niet vaak! Het is een slim bergmeubel,
waarin onder andere de boeken van Ron ruimschoots plaats
hebben.
Veel voorbeelden en goede ideeën
Maatwerk

Anita moet lachen als eraan terugdenkt. Ze vertelt dat ze

“De oorspronkelijk trap had geen leuning. Dat vonden we

eigenlijk helemaal geen zin had om te gaan. “Ik was moe en

sowieso al erg gevaarlijk”, vertelt Ron. “Daarnaast was de

ging met een beetje tegenzin mee. Gaandeweg het gesprek

ruimte eronder min of meer loos. Ik wist dat maatwerk een

werd ik steeds enthousiaster en eenmaal thuis was ik superblij

oplossing kon zijn en zocht naar een goed timmerbedrijf in

dat we geweest waren. Joost begreep wat we wilden en dacht

de buurt. Eigenlijk ook omdat ik liever zaken doe met kleine,

heel goed mee. Hij had veel voorbeelden en goede ideeën.

lokale bedrijven dan met grote internationale meubelzaken. Zo

Al pratend en schetsend kwamen we op de apothekerskasten

kwamen we in contact met J&B Kasten uit Arnemuiden en zaten

onder de trap en zelfs een vitrinekast op de kop”, vertelt Anita.

we op een avond in de showroom bij Joost.”
Apothekerskasten vol boeken

Het resultaat is fantastisch. Joost koos voor gespoten MDF
omdat dit gladder is dan hout. De kleur past, op uitdrukkelijke
wens van Ron, precies bij de keuken. “Joost verzekerde dat dit
kon. Inmiddels staat die verfkleur bij de verfleverancier bekend
als de kleur Klasen”, lacht Ron. De kast, die onder de trap is
ingebouwd, heeft verschillende apothekerskasten, waarvoor
Joost soepel lopende geleiders heeft gebruikt. De lades hebben
een softclose systeem, waardoor ze geruisloos sluiten. “Leuk
is dat Joost af en toe een foto stuurde toen hij de kast in zijn
werkplaats aan het bouwen was”, aldus Ron. “Het plaatsen
hier was geweldig. Zelden heb ik iemand met zoveel passie
zijn werk zien doen. En ook nu, nu de kast is opgeleverd, blijft
Joost betrokken. Ik heb wat boeken met afwijkende formaten en
ook daarvoor werkt Joost weer aan een slimme oplossing.”
Bel gewoon even om een afspraak te maken.
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