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Qader
Een kastprogramma om in te lijsten. Een volledig nieuw concept binnen 
de Q-Store familie. Modulair en flexibel. Daar waar bergruimte gecombi-
neerd wordt met een sfeervolle inrichting is Qader op z’n best. Informeel 
en formeel tegelijk. 
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Doordat Qader aan alle kanten fraai is af te 
werken, ook de achterzijde, is het de ideale 
afscheiding voor werk- en vergaderplekken, 
leeshoeken en pantry’s.
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                        Qader om 
                het werk

De verschillende kastrompen worden omkaderd. Door 
de modulaire opbouw kunnen de opstellingen tevens 
het kader voor de kantoorinrichting vormen.
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is kleur
Qader

                 08



Multifunctionele smaakmaker
Dat een garderobekast niet saai hoeft te zijn bewijst Qader. Met 
een oneindige keuze aan kleuren en materialen wordt Qader een 
aanwinst voor elke ruimte. Optioneel is elk deurtje afzonderlijk te 
voorzien van een slot.
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Ook dit 
                  is Qader
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Ook dit 
                  is Qader

Overleggen, kopje koffie of het gebak van je collega.
Dé plek voor een informele ontmoeting.
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Eigenlijk heeft Qader twee 
voorzijdes. Meer mogelijk-
heden met verschillende 
achterpanelen.

Fotowanden

Open elementen maken 
Qader tot een transparant 
geheel.

Doorkijkjes
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Kasten die haaks op elkaar 
staan worden gekoppeld 
met dit  fraaie hoekelement.

Hoekelement

Kenmerkend Qader



Stijlvol 
                aanwezig
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Stijlvol 
                aanwezig

Een kast moet niet alleen mooi zijn maar ook praktisch. En dat 
is Qader. Uiteraard te voorzien van hangmapladen, raadpleeg-
planken en legborden.
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Qader of 
          Q-Store?

Q-StoreQader

Qader
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Eigenlijk is het heel eenvoudig. 
Qader is Q-Store met een kader 
er omheen. 

Waar Qader te herkennen is 
aan een omsluitend kader staat 
Q-Store op pootjes of een sokkel.

Q-Store
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Q-Store 
                  of Qader?

Q-Store

Qader
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Dat is een persoonlijke keuze. Waar Q-Store 
ophoudt gaat Qader verder met hoogwaardige 
en multifunctionele oplossingen.

Q-Store 
                  of Qader?

Q-Store

Qader
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Of het nu ordners, hangmappen of paperclips zijn, 
aan ruimte geen gebrek.

Q-Store
                    heeft inhoud
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Ruimte 
             kampioen
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Door de uittrekframes met parallel-
geleiding zijn de hangmapladen 
volledig uittrekbaar en zeer stabiel.

Solide constructie



Ruimte 
             kampioen
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Q-store als
             fotowand
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Q-Store 
                  is speels
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Q-Store 
                  is speels
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Voor duurzaam 
bosbeheer

www.pefcnederland.nl

Qader en Q-Store worden volledig vervaardigd uit duurzaam PEFC- of FSC®-hout.
Grote keuze uit milieuvriendelijke stoffen.
Hoogwaardige LaserTec kantafwerking van de houtpanelen.

Fotolocatie Gemeentehuis Hardenberg en Ondernemershuis Steenwijk.

Verantwoord
bosbeheer

LaserTec

Met de Qader Configurator van Vepa kunt u nu zelf aan de slag om uw ideale kastopstelling te creëren. 
Download de Qader App in de Appstore (Apple) of configureer Qader online op www.vepa.nl.


