STIJN kastmodules
ontwerp: Gjalt Pilat / Peter Tromop 2020

geen maatwerk mogelijk

eiken

afmetingen

BxDxH

licht
iepen

Stijn basispaneel

32 x 4 x 197

gerookt
eiken

Productinformatie 2021

bijzonderheden / meerprijzen

walnoot

• legplank met accentafwerking geen meerprijs
• kapstok element alleen mogelijk per twee
panelen en in combinatie met 2 legplanken
• afwerkingsmogelijkheden volgens de massieve
houtstalen zoals gepresenteerd in de actuele
stalenkist
• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen met
zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak
• ontwerptekening beschikbaar via de

Stijn legplank
(standaard/met accent)

32 x 32 x 4

Stijn kapstok element

64 x 10 x 4

Stijn stopcontact (duo)

prijs per stuk

rekenvoorbeeld

onderdeel

Stijn TV-kast module

dealer login op www.pilat.nl/login
Kijk bij menu beeldbank

houtsoort

prijs p/st.

aantal

basispaneel

licht iepen

6

legplank

licht iepen

€ 16

legplank met accent

licht iepen

8

kapstokelement

licht iepen

0

stopcontact

zwart

1

totaal

subtotaal

STIJN cabinet modules
design: Gjalt Pilat / Peter Tromop 2020

no customization possible

dimensions

WxDxH

Stijn basic panel

32 x 4 x 197

oak
light elm

fumed
oak

product information 2021

key features / additional prices

walnut

• shelf with accent finish; no additional price
• coat rack element only possible per 2 panels
and in combination with 2 shelves
• The finishing options are according to the
solid wood samples such as presented in
the current sample box.
• The prices are the same for all finishes;
soap and / or oil, stain-lacquer, transparant
lacquer and color lacquer.

Stijn shelf
(standard/with accent)

32 x 32 x 4

• order form design drawing available via the
dealer login on www.pilat.nl/en/login.
Look below Image Archive.

Stijn coat rack element

Wall socket (duo)

64 x 10 x 4

prijs per piece

€ €

€ €

Example

element wood type price p/p.

pieces

Stijn TV-wall unit

basic panel

€ light elm

6

shelf

light elm

€ 16

shelf with accent

€ light elm

8

coat rack element

light elm

0

wall socket

black

1

total

subtotal

