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Raffito de mooiste kasten op maat staat voor 

klasse en vakmanschap, heeft oog voor detail 

en stijl met een vleugje Italiaans design. Elke kast 

kan naar wens worden samengesteld, elk met 

een eigen karakter. Alles wordt geheel op maat 

gemaakt voor een optimale benutting van uw 

ruimte.

Hout is onze passie, gecombineerd met 

vakmanschap. Wij kiezen voor de allerbeste 

materialen voor ‘de allermooiste kasten’.  

Dat vinden wij vanzelfsprekend.

Wij nemen u graag mee naar uw droomkast.

Laat u inspireren!
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Deuren: Loft blank staal. Greep: Nuovo satijn

Alle getoonde deuren in deze brochure zijn PEFC™
gecertificeerd. Met uitzondering van LOFT deuren
(pagina 4 en 5), deze zijn FSC® gecertificeerd.

20 jaar
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54 LOFT ITALIAN DESIGN

Deuren: Bianco Legno, 
greep Iseo. 

Interieur: Steengrijs
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Raffito Loft deuren zijn massief en robuust en kenmerken 

zich door een stijlvolle uitstraling met een voelbare 

structuur op het oppervlak van de 28 mm dikke deur. 

Waant u in luxe sferen en ontmoet Italiaans design. 

Als u de ruimte simplistisch en clean houdt, geeft dat niet 

alleen rust en ruimte, maar ook een gevoel van luxe. Zeker 

in combinatie met witte muren. 

Een mooie belevenis komt tot stand in uw woon-, 

slaapkamer of keuken met deze Italiaanse schuifdeuren. 

Ontspan en geniet…

 

Loft deuren zijn leverbaar in onderstaande kleuren

Natuur licht Natuur warm Blank staal 

Warm taupe Krijt eiken Bianco legno

Bianco striscia

Grepen voor Loft deuren

Bracciano Lugano Iseo

Nuovo
satijn

Nuovo Nuovo
nero

Goed om te weten

Schuifdeuren in de keuken zijn bijzonder praktisch. 

De schuifdeur steekt niet de ruimte in en de 

deuropening kan breder zijn dan bij een draaideur. 

En ze zijn mooi en praktisch te gebruiken 

als scheidingswand tussen de keuken en de 

woonkamer. Het kan dan zelfs lijken alsof er geen 

deur zit totdat je hem dichtschuift.
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6 LOFT CASUAL DESIGN

Deuren: Loft Casual Design helder wit
Greep: Iseo

Deuren: Loft Casual design antraciet
Greep: Nuovo nero

7

Loft Casual Design deuren zijn leverbaar in 
onderstaande kleuren

Eiken marne Eiken antraciet Eiken zwart

Kashmir mat Steengrijs Antraciet

Helder wit

De Loft Casual Design deuren zijn fraaie 28mm dikke deuren in diverse hout- & uni kleuren. Opbergen doet u in 

stijl met deze deuren met hun matte en natuurlijke uitstraling. 
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8 STIJLDEUREN

Deuren: Bologna antraciet mat, greep Iseo. Interieur: Antraciet
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Deuren: Florence antraciet matt, greep Maggiore. Interieur: Wit, legplank glas blank.

Een op maat gemaakte stijldeur van Raffito is een 

absolute meerwaarde voor uw woning. De strakke 

vormgeving en stijlvolle frezing zijn bepalend voor 

het karakter van de deuren. Binnen de uitgebreide 

collectie van Raffito vindt u de stijlen barn, klassiek en 

modern. Iedere stijl heeft een ander karakter, waarbij de 

combinatie van deurmodellen, kleuren en accessoires 

naadloos aansluiten bij elke woonstijl. 

Uw wensen worden gestileerd tot een passend 

persoonlijk geheel. Het gaat om het gevoel, de beleving 

en de kwaliteit om de juiste uitstraling te krijgen. De 

deuren zijn zelf volledig naar het karakter van uw woning 

samen te stellen. Wilt u liever uw deur in uw eigen 

gewenste kleur? Dat kan! Zo hebben we voor elke smaak 

een deur.
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Deuren: Torino hoogglans 
wit, Venezia spiegel zilver, 
greep Lesina alluminio

Goed om te weten

Naast verschillende legplanken van gefineerde 

kwaliteit, kunt u ook kiezen voor de luxe uitstraling 

van glas. En met binnenverlichting krijgt uw kast nog 

meer cachet!



Raffito - Kasten op maat 2018

12 13BARN DEUREN

Raffito Barn deuren geven uw huis een landelijke 

sfeer. De natuurlijke en robuuste uitstraling komt 

duidelijk naar voren en geeft een rustieke twist aan 

uw woonstijl. Perfect te combineren met stoere 

industriële grepen wat het effect versterkt. 

Bekijk de deur kleuren op pagina 17.

Deuren: Barn deuren Ravenna en Modena wit, greep Nuovo. 
Interieur: steengrijs

Barn deuren zijn verkrijgbaar in onderstaande modellen

Salerno Ancona Vicenza Ravenna Modena Latina Bolzano

Goed om te weten

Legplanken creëren meer opbergruimte en orde in 

de kledingkast. De legplanken zijn op diverse hoogte 

in te delen. 

Deuren: Barn deuren Latina fjord groen, greep Lugano. 
Interieur: wit



14 15KLASSIEKE STIJLDEUREN

Deuren: Milano denim blauw mat, greep Bracciano. Interieur: Wit

Raffito klassieke stijldeuren stralen luxe en elegantie 

uit. De vijf deurmodellen in deze stijl passen perfect 

in een interieur in een landelijke klassieke sfeer. Breng 

harmonie in de ruimte door de deuren naar wens 

samen te stellen in kleur en met handgrepen.

Bekijk de deur kleuren op pagina 17.

Grepen voor alle stijldeuren

Bracciano Lugano Iseo

Nuovo
satijn

Nuovo Nuovo
nero

Como Maggiore Mediana 
argento

Mediana 
grafite

Lesina  
alluminio

Garda Turano

Klassieke Stijldeuren zijn verkrijgbaar in onderstaande modellen 

Torino Napoli Milano Roma Venezia
Raffito - Kasten op maat 2018

Handig om te weten

Kies voor het hanggedeelte van de ‘vrouwenkant’ 

voor hoogte. Zo hangt u lange jassen en jurken op 

zonder kreukels. De ‘mannenkant’ heeft meer profijt 

van een garderobelift (zie pag. 34-35). 
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Deuren: Bologna antraciet mat, greep Iseo. Interieur: Antraciet

Raffito moderne stijldeuren creëren een 

ontspannen sfeer waar u volledig tot rust kunt komen 

door de strakke lijnen en minimalistische vormen. 

Openheid en ruimtelijkheid staan centraal. Een kast 

van wand tot wand is de oplossing bij uitstek voor 

een modern en strak geheel. Durf te spelen met de 

collectie deurmodellen, kleuren en handgrepen voor 

een perfecte match binnen uw woonstijl.

Stijldeuren zijn leverbaar in onderstaande kleuren 

Wit Hoogglans wit* Ivoor Zijdegrijs mat Steengrijs mat Denim blauw mat

Wit mat Grijs mat Fjord groen mat Antraciet mat Beton Structuur texstone MDF**

* Hoogglans wit is niet verkrijgbaar in combinatie met de Barn deuren.
** MDF paneel, kan in elke gewenste kleur overgeschilderd worden. 

Moderne Stijldeuren zijn verkrijgbaar in onderstaande modellen 

Siena Florence Bologna Verona Rimini Novara

Handig om te weten

Voor rust en evenwicht kiest u voor de kastinrichting 

en de schuifdeuren op maat in dezelfde kleur. De 

foto op de linkerpagina is daar een goed voorbeeld 

van. Kies voor lichte kleuren in een ruimte met 

minder licht.



Deurvulling: Rookglas, omlijsting Stretto zwart mat
Interieur: Eiken antraciet, ladefronten ivoor, grepen Caldaro nero

18 19OMLIJSTE DEUREN

Handig om te weten

Wie droomt er niet van zo’n 

fantastische inloopkast? Alles 

overzichtelijk bij elkaar in een 

afgesloten ruimte. Misschien 

moet u er een kamer voor 

opofferen, maar dat is het 

resultaat meer dan waard. 

Afsluitbaar met glazen deuren 

voor nog meer luxe.



2120 OMLIJSTE DEUREN

Raffito omlijste deuren vergroten uw 

woonplezier door de ruime keuze aan 

deurvullingen. Combineer hout- en unikleuren 

of kies voor glas-en spiegeldeuren voor een 

luxe en stijlvolle kast die optisch gezien veel 

ruimte geeft. Mix en match en u zult zien dat dit 

leidt tot het gewenste karakter in uw woning. 

Raffito kent een diversiteit aan mogelijkheden. 

Van de kracht van eenvoud tot de beleving van 

kleur en de luxe van materialen. Combineer de 

paneeldeuren met een omlijsting en kleur naar 

wens en creëer zo een unieke kast op maat.

Deurvulling: Eiken natuur en aluminium. Omlijsting: Base. Interieur: Wit

Minimalista** Stretto Base** Inizio**

Rondo grip Mezzo grip Mezzo design

Rondo design Largo*** Esatto***

Naturel Champagne Wit

Zwart mat*

*  Alleen verkrijgbaar in Stretto
** Alleen verkrijgbaar in Naturel 
*** Verkrijgbaar in Naturel en Wit

Type omlijstingen 
Aluminium Staal

Raffito - Kasten op maat 2018
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DEURVULLINGEN

Helder wit Helder wit mat Hoogglans wit Schrijfbord wit Ivoor Kashmir mat Aluminium

Warm grijs mat Basalt Antraciet Zwart

Steengrijs Okergeel Roodoranje Fjord groen Denim blauw Nachtblauw Eiken wit

Eiken Marne Eiken natuur Eiken Bardolino Eiken authentiek Eiken antraciet Walnoot Sloophout 

Glas wit Glas kristal wit Melkglas Blank glas Glas metallic alu Glas grijs metaal Glas Cappuccino

Glas grijs Glas zwart Glas mat brons Glas mat zilver Glas mat grijs Rookglas Glas lavendel

Spiegel blank Spiegel grijs Spiegel brons Beton structuur Donker staal Krijtbord zwart

Getoonde kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke panelen. Kijk in de winkel bij uw dealer naar de kleurstalen.

Vanwege continue ontwikkelingen en verbeteringen aan de producten behoudt Raffito het recht om wijzigingen aan te brengen.

22 23OMLIJSTE DEUREN

Beschikbare kleuren voor omlijste deuren

Deurvulling: Basalt, omlijsting Stretto zwart mat
Interieur: Eiken antraciet, ladefronten steengrijs, grepen Caldaro nero
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24 TWIST KASTEN

Deuren: Walnoot, greep Levico lungo. Interieur: Wit

Handig om te weten

U heeft altijd de keuze om een gedeelte van de kast open te 

laten. Zeker als deze in de huiskamer komt. De open ruimte 

werkt zeer ruimtelijk en sfeerverhogend. Tevens is het gebruik 

van liggende of verticale grepen mede bepalend voor het 

karakter van de deuren. De foto’s op deze pagina laten ook 

zien hoe de kast als een roomdivider kan fungeren!

25



2726 TWIST KASTEN

Deuren: Antraciet, greep Levico. Interieur: Antraciet

De tijdloze Raffito Twist kasten zijn met 

draaideuren. Dit is de ideale kast die in vrijwel elke 

gewenste breedte en hoogte speciaal voor u te 

maken is. Een Twist kast met draaideuren zorgt voor 

maximale opbergruimte.

Grepen voor de Twist kasten

Caldaro Caldaro nero Levico Endine Levico Lungo Varese Monate Mezzo

Raffito - Kasten op maat 2018

De Twist kasten zijn leverbaar in onderstaande kleuren

Helder wit Ivoor Steengrijs Aluminium Kashmir mat

Antraciet Linnen Eiken natuur Walnoot Eiken antraciet 

Handig om te weten

Met het Raffito schoenenrek op maat, kunt u al uw 

schoenen geordend opbergen. Op de foto op de 

linkerpagina zijn deze rekken in het onderste deel 

van de kast toegepast.
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2928 INTERIEUR
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Interieur: Eiken antraciet, Ladefronten: Ivoor, ladegreep: Caldaro nero
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INTERIEUR30
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Interieur: Eiken antraciet, Ladefronten: Ivoor, ladegreep: Caldaro nero
Interieur: Eiken antraciet, Ladefronten: Ivoor, ladegreep: Caldaro nero

Ladegrepen

Ledro Monate Caldaro en Caldaro nero Garda

Endine Levico Varese Levico Lungo

Ladefronten zijn verkrijgbaar in onderstaande mogelijkheden

Dubbel ladeblok Hoge lade met binnenlade Hoge lade Push to open lade

Handig om te weten

Met de ruime keuze aan 

decoren is er altijd een 

kleur die u zal aanstaan. 

Combineer contrasterende 

kleuren voor een opvallend 

effect. Of kies voor rust en 

gebruik voor alles hetzelfde 

decor.

31

Interieurs zijn leverbaar in onderstaande kleuren

Helder wit Ivoor Steengrijs Aluminium Kashmir mat

Antraciet Linnen Eiken natuur Walnoot Eiken antraciet 



Handig om te weten

Niet elke kast hoeft uit even brede elementen 

te bestaan. Varieer naar hartelust. In de foto 

rechts is er begonnen met een breedte van 40 

cm, daarna 80 cm en vervolgens 60 cm. Al naar 

gelang uw behoefte kiest u voor smal of breed.

33
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INTERIEUR

Achter elke schuifdeur is een eindeloze 

reeks aan indelingen mogelijk. Kies voor 

meerdere legplanken of hoge of lage 

hanggedeeltes om de ruimte optimaal te 

benutten. Berg uw spullen op en creëer 

orde, ruimte en sfeer!



35ACCESSOIRES

De kast op maat is gemakkelijk te verrijken met verlichting 

en accessoires. Er zijn verschillende manieren waarop u uw 

kast kunt verlichten. Om meer sfeer aan te brengen wordt 

er vaker verlichting boven op de kast aangebracht. Deze 

geven de contouren van de kast goed weer en geven extra 

licht in de inloopkast. Maak uw kast helemaal af met de 

bijbehorende accessoires voor een optimale kastindeling en 

overzicht.

Raffito - Kasten op maat 2018

Accessoires

1 Uittrekbaar broekenrek 7 Mouwbeschermer

2 Garderobelift 8 Uittrekbare legplank

3 Uittrekbare garderobestang 9 Strip met ledverlichting

4 Schoenenrek op maat 10 Uittrekbare spiegel

5 Uittrekbaar schoenenrek 11 Garderobestang chroom

6 Schoenen standaard

34

Verlichting

1

2

3

4 6

8 97

10 

Piccola Sfera

Orion Luce

Led inbouwspot

5

11
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37RAFFITO.COM

Raffito is continu op zoek naar de laatste trends op het gebied van wooninterieurs. 

Deze trends inspireren ons om nieuwe producten en kleuren te ontwikkelen in Raffito 

stijl. Want wat maakt een kast zo mooi? Dat doen we door de beste houtsoorten 

en materialen te gebruiken die uw ruimte mooi kunnen maken met oogstrelende 

maatwerk kasten.

U kunt Raffito volgen op Facebook, Pinterest, Twitter en YouTube; zo blijft u altijd op de 

hoogte van de laatste trends. Bezoek ook onze website www.raffito.com

Raffito - Kasten op maat 2018
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38 RAFFITO.COM

De Raffito dealer laat u graag alle mogelijkheden zien voor 

een kast op maat waar u wordt geholpen door een deskundige 

verkoopadviseur. Uiteraard helpt men natuurlijk ook bij het 

ontwerpen en indelen van de kast, want elke ruimte is uniek en 

vraagt om een goede aanpak.

Fjord groen / Fjord vert www.raffito.comFjord groen / Fjord vert www.raffito.com

Raff_Fjordgroen.indd   1 15-09-17   13:53

Steengrijs / Gris pierre www.raffito.com

Wilt u de decoren beter beoordelen in uw eigen woonomgeving? 

Vraag dan via de website raffito.com decorkaarten aan. Voor het beste 

resultaat gaat u naar de dichtstbijzijnde Raffito dealer om samen met 

de verkoopadviseur en aan de hand van het echte decor uw keuze te 

maken en de bestelling te plaatsen.

Zit u al boordevol ideeën en bent u 

klaar om aan de slag te gaan met de 

Designer op uw tablet, laptop of pc? 

Met het online ontwerpprogramma 

van Raffito ontwerpt u in een 

handomdraai uw eigen kast op maat! 

Combineer zelf de kastindeling met 

planken, lades, garderobestangen en 

accessoires. Kies bijvoorbeeld voor 

een kastruimte waar al uw schoenen 

in passen. Stap voor stap komen 

keuzes tot leven in de realistische 3D 

weergave van uw droomkast. Laat u 

inspireren en combineer verschillende 

stijlen, materialen en kleuren.

Interieur: Wit, glazen planken, ladefronten: steengrijs, grepen Garda
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