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KASTEN
De stellingkast, een stalen geborsteld frame
met een standaardmaat van 100B x 175H x 3oD,
met reclaimed planken van oude vloerdelen,
schoongeschuurd en evt. gewaxt. Een robuuste
kast op stevige wielen en/of stalen poten.
De kast is als maatwerk te bestellen in elke
gewenste maat en/of afwerking.

BASIC
op maat

&

kasten

De meubelen worden in onze werkplaats
met de hand gelast, geborsteld, gezaagd &
geschuurd en de nodige onderdelen gesmeed
in onze smederij. Basismaterialen zijn veelal
gerecycled en worden in de regio ingekocht.
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BASISmodel
-

-

BASIC
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het basis-/standaardmodel kast is
175 cm hoog x 100 cm breed x 30 cm diep,
met 6 reclaimed planken van oude lichtgeschuurde stevige vloerdelen.
een gelast en geborsteld ijzeren frame / staal 33
de kast staat op 4 zware zwenkwielen of op 4 steunen
BASIS-MODEL 175 x 100 x 30
gelast frame staal 25x25 mm hoeklijn

lotnummer
plaatje van
plaatijzer
(extra)

175 cm

extra
beugel
ø10 mm
staal

6 legborden
die naar keuze
in delen op
verschillende
hoogtes op de
planksteunen
gelegd kunnen
worden.

175 cm

±29 cm

planksteun

plank met
of zonder
dwarsligger
(extra)

+/- 14 cm
100 cm

30 cm
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maatwerk KASTEN
-

-

-

op maat
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Met het basismodel als uitgangspunt kan elke gewenste maat en combinatie
op maat gemaakt worden.
De kast staat naar keuze op 4 wielen, op 4 steunen of op een combinatie bokwiel/steun
Dwarsliggers - zij maken het mogelijk om de legborden zwaarder te belasten
en bij kasten van meer dan 120 cm breed, voorkomen zij het doorzakken van de
planken. Daarnaast geven zij de kast een strakke ‘industrial metal look’
Een platte of ronde beugel en/of lot-nummerplaat zijn mogelijke extra’s.
Bij maatwerk in een specifieke maat, de formaten van de kast bij voorkeur vergroten
en verkleinen met 30 cm hoogte en 10 cm in breedte en diepte.
(dan blijft de verhouding en plankverdeling behouden).
Het frame kan grafietzwart gewaxt of blank staal geborsteld worden geleverd.
De legborden kunnen van hout - plaatstaal - of strekmetaal gemaakt worden.
Kasten worden met 5 - 6 - 7 legborden geleverd (wisselende tussenruimte)

maat&voorbeelden
FORMAAT
175 + 30

plank met
< dwarsligger
ondersteuning

+
WINKEL- &
PROJECT
INRICHTING
+

175 - 30

STAAT OP
EXTRAS
LEGBORDEN
DWARSLIGGERS
FRAME

hoog
breed diep
205
110
35
235
120
40
265
140
50
145
100
35
115
90
30
wielen &/of steunen
beugel rond / plat
lotnr. plaatje
aantal houten planken
strekmetaal / plaatijzer
ter versteviging/ look
blank geborsteld /
zwart gewaxt

TOEPASSINGEN: boekenkast, badkamermeubel, wijnrek, room
divider, keukenkast, schoenenrek, kledingkast, display,
winkelkast, side table, stellingkast ...
-

Stel naar voorkeur uw ideale kast samen en vraag
vrijblijvend om een prijsindicatie
bel voor overleg en meer info.
meer vintage industriële meubels & projecten op aanvraag.
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met was, olie, beits,en/of zout kunnen de houten legborden van veelal reclaimed gebruikte
vloerdelen op verschillende manieren ‘gekleurd’ worden.
hoge keukenkast>

werktafel>

all metal
legborden van plaatijzer
en strekmetaal
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KASTEN

samples
sheet
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