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Overzicht
Originele boekenkast toepasbaar op verschillende
situaties. Een imaginaire plank wordt op verschillende
plekken gevouwen om een groot aantal boeken van
verschillend maat zo veel ruimte als mogelijk te geven.
De verticale tussenstukken zijn minder diep dan de
kast wat ze minder opvallend maakt als de kast gevuld
is. Ze verdwenen letterlijk tussen de boeken. Er zijn ook
een paar afsluitbare vakken voor wat er buiten zicht
moet blijven. De kast kan bij bestelling in elk RAL kleur
worden opgeleverd.
Het meubel wordt in twee of drie delen gebouwd en op
locatie tegen de muur verankert. Er is geen doorgaande
achterplaat omdat dit het vouweffect zou verstoren.
Voor stabiliteit zijn er alleen gedeeltelijk achterwanden
tussen gelijmd.
Belangrijk: Omdat de meeste huishoudens verschillende plinten hebben is deze kast geen standaard meubel.
Bij interesse kom ik langs om de situatie te bekijken en
maak een voorstel hoe de kast goed in deze gepast
kan worden. Daarom zijn er ook twee verschillende
versies op de website te zien.
Als uw woonadres ver weg van mijn atelier ligt kunnen we ook per e-mail de nodigsten details en maten
uitwisselen voor een voorstel met offerte.
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Bestellen
de kast is in verschillende maten be-

Stuur een e-mail aan

Adres Atelier:

stelbaar tot max. 3 meter breed. Ook de

boekenkast@durner.nl

Thomas Durner

hoogte is variabel.

Kropaarstraat 7

Na bestelling moet met een levertijd van

Geef hier u vragen, wensen, naam en tele-

1032LA Amsterdam

ca. 4 weken gerekend worden.

foonnummer aan. Ik zal zo snel mogelijk terug

tel: 06 48423250

De kosten zijn natuurlijk van het maat

bellen om een afspraak voor een bezoek te ma-

afhankelijk. Voor een grote van ca.

ken. Nadat ik de situatie heb bekijken maak ik

2,6m breed en 2,4m hoog ga ik uit van

een tekening van de uiteindelijke versie en een

een prijs van ca. Euro 2400 (excl. BTW).

koop offerte. Bij akkoord maakt u 50% van de

Deze prijs is inclusief schilderwerk en

koopsom over op de genoemde bankrekening.

montage. Afhankelijk van de locatie voor

Na ontvangst wordt het product binnen de

de levering kunnen hiervoor nog extra

genoemde levertermijn bezorgt.

kosten in rekening komen.

meer informatie en andere producten:
www.durner.nl

