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Het uitgangspunt van de Berend serie is eenvoudig; de 
mogelijkheden zijn uitgebreid. Op een basis met stalen frame,  
de ondertafel, wordt een kastelement geplaatst. De maatvoering 
van beide elementen en de positie van het kastelement op  
de ondertafel bepalen hoe Berend eruit komt te zien.
Daarnaast is de keuze in houtsoort, afwerking en kleurgebruik 
medebepalend voor het unieke karakter van een Berend.
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WANDMEUBEL LAAG
(vorige bladzijde)

Houtsoort beuken  
Afwerking zeep-wit
Ondertafel 30 cm hoog,  
geheel in de kleur caramel E4.40.40
Afgebeeld formaat 304x40x53 

KAST HOOG (links)

Houtsoort beuken  
Afwerking zeep-wit
Ondertafel 50 cm hoog, in beuken, 
zeep wit, pootjes van staal in de 
kleur caramel E4.40.40
Afgebeeld formaat 89x40x136,50

WANDMEUBEL (rechts)

Houtsoort walnoot  
Afwerking olie-naturel
Ondertafel 30 cm hoog, in walnoot, 
olie-naturel, pootjes van staal in  
de kleur zwart RAL 9004
Afgebeeld formaat 175x40x53
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Ondertafel in 6 breedtematen
ondergenoemde maten zijn hetzelfde voor de lage  
(30 cm hoog) en de hoge ondertafels (50 cm hoog)

Tot 7 posities mogelijk voor plaatsing kastelementen

3 VAKKEN (132cm)

4 VAKKEN (175cm)

5 VAKKEN (218cm)

6 VAKKEN (261cm)

7 VAKKEN (304cm)

2 VAKKEN (89cm)

Een wandtafel is mogelijk met een hoogte van 30 of 50 cm. De smalste,  
een wandtafel van 2 vakken breed is 89 cm. Elke volgende maat is 43 cm  
breder. De breedste is 7 vakken breed en dus 304 cm.

Het kastelement is 23, 44 of 86,5 cm hoog; de diepte is altijd 40 cm.  
Het smalste kastelement is 46 cm (1 vak), oplopend met 43 cm. Het breedste 
kastelement heeft 7 vakken en is 304 cm. Het kastelement van 23 cm hoog  
heeft altijd kleppen, kastelementen van 44 of 86,5 cm hoog hebben deuren.

Het bepalen van de positie van het kastelement op de ondertafel  
maakt de samenstelling van een Berend kast compleet.

1
(POSITIE)

2
(POSITIE)

3
(POSITIE)

4
(POSITIE)

5
(POSITIE)

6
(POSITIE)

7
(POSITIE)

Opbouw voorbeeld 2  
Ondertafel van 7 vakken breed (304cm) en 30 cm hoog.
Kastelement van 3 vakken breed (132cm) en 23 cm hoog.
Het kastelement is geplaatst op de 4e, 5e en 6e positie.

Opbouw voorbeeld 3  
Ondertafel van 2 vakken breed (89cm)  
en 50 cm hoog. Kastelement van  
2 vakken breed (89cm) en 86,5 cm hoog.
Het kastelement is geplaatst op  
de 1e, en 2e positie.

Basis onderdelen 
Kastelement in 3 hoogtematen.
Ondertafel in 2 hoogtematen.

Opbouw voorbeeld 1  
Een ondertafel van 4 vakken breed (175cm) 
en 30 cm hoog. Een kastelement van 2 vakken 
breed (89cm) en 44 cm hoog.
Het kastelement is  
geplaatst op de  
2e en 3e positie.

LAGE ONDERTAFEL (30cm)

2

(44cm)

1

(23cm)

3

(86,5cm)

De hiernaast afgebeelde 
onderdelen tonen de  
mogelijkheden. 

HOGE ONDERTAFEL (50cm)



20 23

2 DRESSOIRS

Houtsoort walnoot  
Afwerking zeep-naturel
Ondertafel 30 cm hoog, 
geheel in zwart RAL 9004
Afgebeeld formaat 
2 maal 132x40x74   
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Vanaf 2023 bieden wij nu 
ook (voor geselecteerde 
collectiemodellen) de 
houtsoort beuken aan.  
Het beuken wordt  
afgewerkt met witte zeep.

Naast de staalkleuren wit, 
zwart, taupe en menie-rood  
hebben wij een nieuwe 
basiskleur voor staal 
opgenomen: caramel met 
kleurnummer E4.40.40

Nieuwe  
houtsoort &  
staalkleur
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