
prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• een Berend kast kan opgebouwd worden aan de 

hand van 2 verschillende onderdelen:  

2 hoogtematen ondertafels:  

laag: 300 mm of hoog: 500 mm,  

3 hoogtematen kastelementen:  

1 = 230 mm hoog (uitgevoerd met kleppen),  

2 = 440 mm (uitgevoerd met deuren) 

3 = 865 mm hoog (uitgevoerd met deuren)

• afmetingen en prijzen van de verschillende  

breedtematen zijn inzichtelijk gemaakt op  

de komende 5 bladzijden

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen met zeep/

olie/lak/beitslak/gekleurde lak 

 

 

• voor een goede verwerking van een order  

hebben wij naast de gekozen houtsoort en  

afwerking de volgende gegevens nodig: 

1. breedtemaat van de ondertafel (aantal vakken) 

2. hoogtemaat van de ondertafel (300/500mm) 

3. breedtemaat van kastelement (aantal vakken) 

4. hoogtemaat van kastelement (230/440/865mm) 

5. positie waar kastelement moet beginnen 

6. standaard wordt het houten deel van de  

    ondertafel niet meegespoten in de kleur van het 

    frame. Gehele ondertafel wel in een kleur?  

    Dan dit aangeven bij de bestelling. 

7. Bij hoogtematen 2 en 3 van de kastelementen 

    aangeven hoe de deuren moeten openen, 

    linksdraaiend of rechtsdraaiend. Aangeven  

    met de volgende symbolen:

BEREND kastenserie
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

kastelement

voorbeeld: hoogtemaat 23cm,  

3 vakken breed

  ondertafel 

voorbeeld: laag model  30 cm,  

breedte 1320 (3 vakken)

  compleet

  aan te geven (start)positie  

van het kastelement

geen maatwerk mogelijk beuken

Berend ondertafel LAAG

HOOGTEMAAT 1 = 300 MM HOOG 

bestellen

Positie 1 Positie 2 Positie 3 Positie 4 Positie 5 Positie 6 Positie 7

opent naar links opent naar rechts



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• ondertafel opgebouwd uit een stalen 

frame met een houten bovenblad

• standaard wordt het houten deel van de  

ondertafel niet meegespoten in de kleur 

van het frame.

• het houten deel kan naar wens  

meegespoten worden in de kleur van  

het stalen frame. Dit aangeven bij de 

bestelling.

• onderstel met coating in de standaard  

kleuren RAL 9004 (zwart), RAL 9010 (wit),  

Sikkens C4.40.30 (rood), F6.05.50 (taupe)  

of E4.40.40 (caramel). Alternatieve  

kleuren zijn mogelijk op aanvraag

• een ondertafel van 7 vakken breed staat 

op 6 pootjes

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

BEREND ondertafel 30 cm hoog
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

Berend ondertafel LAAG

HOOGTEMAAT 1 = 300 MM HOOG 

  890 x 400 x 300  1.077

 

 1.250

 

 1.396

 

 1.601

 

 1.811

 

 1.988 

 1.163

 

 1.350

 

 1.508

 

 1.729

 

 1.956

 

 2.147 

 1.250

 

 1.451

 

 1.621

 

 1.859

 

 2.103 

 2.308 

ondertafel 2 vakken breed

  1320 x 400 x 300ondertafel 3 vakken breed

  1750 x 400 x 300ondertafel 4 vakken breed

  2180 x 400 x 300ondertafel 5 vakken breed

 2610 x 400 x 300ondertafel 6 vakken breed

  3040 x 400 x 300ondertafel 7 vakken breed

geen maatwerk mogelijk beuken



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• ondertafel opgebouwd uit een stalen frame  

met een houten bovenblad

• standaard wordt het houten deel van de  

ondertafel niet meegespoten in de kleur  

van het frame.

• het houten deel kan naar wens meegespoten  

worden in de kleur van het stalen frame.  

Dit aangeven bij de bestelling.

• onderstel met coating in de standaard  

kleuren RAL 9004 (zwart), RAL 9010 (wit),  

Sikkens C4.40.30 (rood), F6.05.50 (taupe)  

of E4.40.40 (caramel). Alternatieve  

kleuren zijn mogelijk op aanvraag

• een ondertafel van 7 vakken breed  

staat op 6 pootjes

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

BEREND ondertafel 50 cm hoog
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

geen maatwerk mogelijk 

Berend ondertafel HOOG

HOOGTEMAAT 2 = 500 MM HOOG 

  890 x 400 x 500  1.077

 

 1.250

 

 1.396

 

 1.601

 

 1.811

 

 1.988 

 1.163

 

 1.350

 

 1.508

 

 1.729

 

 1.956

 

 2.147 

 1.250

 

 1.451

 

 1.621

 

 1.859

 

 2.103 

 2.308 

ondertafel 2 vakken breed

  1320 x 400 x 500ondertafel 3 vakken breed

  1750 x 400 x 500ondertafel 4 vakken breed

  2180 x 400 x 500ondertafel 5 vakken breed

 2610 x 400 x 500ondertafel 6 vakken breed

  3040 x 400 x 500ondertafel 7 vakken breed

beuken



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• kastelementen met kleppen

• netto diepte in de vakken: 35,5 cm

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak

BEREND kastelementen 23 cm hoog
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

kastelementen Berend met kleppen

HOOGTEMAAT 1 = 230 MM HOOG 

  460 x 400 x 230  920 

 1.266 

 1.658

 

 2.154

 

 2.759

 

 3.449

 

 4.170 

 994 

 1.367 

 

1.791 

 

2.326 

 

2.980 

 

3.725 

 4.504 

  1.143

 

 1.572 

 2.059

 

 2.675

 

 3.427 

 4.284

 

 5.179 

element 1 vak breed

  890 x 400 x 230element 2 vaks breed

  1320 x 400 x 230element 3 vaks breed

  1750 x 400 x 230element 4 vaks breed

  2180 x 400 x 230element 5 vaks breed

  2610 x 400 x 230element 6 vaks breed

  3040 x 400 x 230element 7 vaks breed

geen maatwerk mogelijk beuken

klep/kleppen openen naar beneden



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• kastelementen met deuren

• netto diepte in de vakken: 35,5 cm

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak 

 

• bij de bestelling aangeven hoe de deuren  

moeten openen, linksdraaiend of rechtsdraaiend.

BEREND kastelementen 44 cm hoog
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

kastelementen Berend met deuren

HOOGTEMAAT 2 = 440 MM HOOG 

  460 x 400 x 440  1.125

 

 1.557

 

 2.045 

 2.642

 

 3.380

 

 4.199

 

 5.030 

 1.215

 

 1.682

 

 2.209

 

 2.853

 

 3.650

 

 4.535 

 5.432 

1.397

 

 1.934

 

 2.540

 

 3.281

 

 4.198

 

 5.215 

 6.247 

element 1 vak breed

  890 x 400 x 440element 2 vaks breed

  1320 x 400 x 440element 3 vaks breed

  1750 x 400 x 440element 4 vaks breed

  2180 x 400 x 440element 5 vaks breed

  2610 x 400 x 440element 6 vaks breed

  3040 x 400 x 440element 7 vaks breed

geen maatwerk mogelijk beuken

naar links naar rechts



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• kastelementen met deuren

• netto diepte in de vakken: 35,5 cm

• afwerkingsmogelijkheden volgens de  

massieve houtstalen zoals gepresenteerd  

in een actuele stalenkist

• prijzen zijn gelijk voor alle afwerkingen  

met zeep/olie/lak/beitslak/gekleurde lak 

 

• bij de bestelling aangeven hoe de deuren  

moeten openen, linksdraaiend of rechtsdraaiend.

BEREND kastelementen 86,5 cm hoog
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

kastelementen Berend met deuren

HOOGTEMAAT 3 = 865 MM HOOG 

  460 x 400 x 865  1.400

 

 1.924 

 2.481

 

 3.166

 

 4.070

 

 5.058 

 6.042 

 1.512

 

 2.078

 

 2.679

 

 3.419

 

 4.396

 

 5.463 

 6.525 

   1.739 

 2.390

 

 3.081

 

 3.932

 

 5.055 

 6.282 

 7.504 

element 1 vak breed

  890 x 400 x 865element 2 vaks breed

  1320 x 400 x 865element 3 vaks breed

  1750 x 400 x 865element 4 vaks breed

  2180 x 400 x 865element 5 vaks breed

  2610 x 400 x 865element 6 vaks breed

  3040 x 400 x 865element 7 vaks breed

geen maatwerk mogelijk beuken

naar links naar rechts



prijslijst 2023 in euro incl. 21% btw

afmetingen          B x D x H 

afwijkende maten op aanvraag

bijzonderheden / meerprijzenlicht iepen

 

  
 

eiken

 

  
 

 
walnoot

• voor een goede verwerking van een order  

hebben wij naast de gekozen houtsoort en  

afwerking de volgende gegevens nodig: 

1. breedtemaat van de ondertafel (aantal vakken) 

2. hoogtemaat van de ondertafel (300/500mm) 

3. breedtemaat van kastelement (aantal vakken) 

4. hoogtemaat van kastelement (230/440/865mm) 

5. positie waar kastelement moet beginnen 

6. standaard wordt het houten deel van de  

    ondertafel niet meegespoten in de kleur van het 

    frame. Gehele ondertafel wel in een kleur?  

    Dan dit aangeven bij de bestelling. 

7. Bij hoogtematen 2 en 3 van de kastelementen 

    aangeven hoe de deuren moeten openen, 

    linksdraaiend of rechtsdraaiend. Aangeven  

    met de volgende symbolen: 

 

 

 

 

 

 

• Hiernaast enkele prijsvoorbeelden  

inclusief bestelformulering

BEREND kastenserie voorbeelden
ontwerp: Gjalt Pilat, 2023

ondertafel

 1.988

kastelement

1.658

TOTAAL

3.646 

ondertafel

 2.147

kastelement

1.791 

TOTAAL

3.938 

ondertafel

2.308

kastelement

2.059

  TOTAAL

4.367 

ondertafel

 1.077

kastelement

1.924

TOTAAL

3.001 

ondertafel

 1.163

kastelement

2.078 

TOTAAL

3.241 

ondertafel

1.250

kastelement

2.390

TOTAAL

3.640 

ondertafel

 1.250

kastelement

2.045

TOTAAL

3.295 

ondertafel

 1.350

kastelement

2.209 

TOTAAL

3.559 

ondertafel

1.451 

kastelement

2.540

TOTAAL

3.991 

geen maatwerk mogelijk beuken

VOORBEELD 1

tv - wandmeubel

  3040 x 400 x 530totale afmetingen

Te bestellen als:

1. breedte ondertafel 3040 (7 vaks)

2. hoogte ondertafel 300 

3. kastelement 1320 breed (3 vaks)

4. kastelement 230 hoog

5. kastelement beginnend op positie 4

6. ondertafel meegespoten met frame: ja

VOORBEELD 2

wandkast

  890 x 400 x 1365totale afmetingen

Te bestellen als:

1. breedte ondertafel 890 (2 vaks) 

2. hoogte ondertafel 500 

3. kastelement 890 breed (2 vaks)

4. kastelement 865 hoog

5. kastelement beginnend op positie 1

6. ondertafel meegespoten met frame: nee

7. deur 1: draait naar links, deur 2: rechts

VOORBEELD 3

dressoir

  1320 x 400 x 740totale afmetingen

Te bestellen als:

1. breedte 1320 (3 vaks)

2. hoogte ondertafel 300

3. kastelement 1320 breed (3 vaks)

4. kastelement 440 hoog

5. kastelement beginnend op positie 1

6. ondertafel meegespoten met frame: ja

7. deur 1: draait naar links, deur 2: links,  

    deur 3: draait naar rechts open.

opent naar links opent naar rechts




