PAKE SYTSE kast
ontwerp: Gjalt Pilat, 2015

productinformatie 2019

eiken
afwijkende maten op aanvraag

afmetingen

BxDxH
200 x 50 x 125

standaard
iepen
licht
MDF
iepen
kleurlak

gerookt
eiken

walnoot

gebakken
iepen

bijzonderheden / meerprijzen
• push-to-open deurtjes en laden

romp MDF gespoten

• hoogte romp 75 cm

romp eikenfineer

• hoogte frame 50 cm

romp walnootfineer

• legplanken in hoogte verstelbaar, achter
elke deur één,

frame

diepte legplank 46 cm
• mogelijk in eiken fineer, walnoot fineer of

meerprijs massief bovenblad
en ladefronten

in gewenste lakkleur
• afwerkingsmogelijkheden volgens de
massieve houtstalen zoals gepresenteerd
in een actuele stalenkist

voorbeeld 1
•romp: MDF gespoten
•frame: walnoot beits/lak nr. 2

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen
met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak
• een eiken frame kan gerookt worden

•massief walnoot bovenblad

voor een meerprijs van 10% op de

en ladefronten beits/lak nr. 2

frameprijs
• een eiken bovenblad met massieve
ladefronten kan gerookt worden voor een
meerprijs van 10% op de prijs voor eiken
ladefronten met bovenblad

voorbeeld 2
•romp: eiken fineer zeep wit
•frame: eiken basaltbeits/lak
• bovenblad eikenfineer
•ladefronten eikenfineer basaltbeits/lak

voorbeeld 3
•romp: walnootfineer
beits/lak nr. 2
frame: eiken basaltbeits/lak
bovenblad: walnoot fineer

PAKE SYTSE cabinet
design: Gjalt Pilat, 2015

product information 2019

oak
custom sizes on request

dimensions

WxDxH
200 x 50 x 124
body MDF spraypainted
body oak veneer
body walnut veneer

standard
elm
MDF
light
colour
elm
lacquer

fumed
oak

walnut

heat
treated
elm

key features / additional prices
• push-to-open doors and drawers
• hull height 75 cm
• frame height 50 cm
• height adjustable shelves, one
behind each door,

frame

• depth of shelf 46 cm
• possibly in oak veneer, walnut veneer or

additional price solid wood top panel
and drawer fronts

in the desired lacquer color
• finishing options according to the solid
wood samples as presented in a current
steel box

example 1
•body: MDF spraypainted
•frame: walnut stain laquer nr. 2
•walnut solid wood top panel and
drawer fronts, stain laquer nr. 2

• prices are the same for all finishes with
soap / oil / varnish / stain varnish /
colored varnish
• an oak frame can be smoked for an
additional charge of 10% on the frame
price
• an oak top with solid drawer fronts can
be smoked for an additional charge of
10% on the price for oak drawer fronts

example 2
•body: oak veneer, white soap
•frame: oak basalt stain/laquer
• top panel: oak veneer
•drawer fronts oak veneer basalt stain laquer

example 3
•body: walnut veneer
stain laquer
frame: oak basalt stain laquer
top panel: walnut veneer

with top

