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DB01

design cees braakman
 1954

Scene; Pastoe headquarters 1951. Mr. Braakman, the head 
designer of Pastoe, defends his new design cabinet in front of 
the general manager. ‘’Mr. Braakman are you sure our customers 
appreciate legs in bent plywood? And does our head of 
production understand what he has to do? This is a challenging 
and difficult production process, many things can go wrong. 
And that Birch, way to light, our heavy dark cabinets are still 
selling well. Are we ready for a change?’’ Mr. Braakman nodded 
silently, contemplating which supplier he was going to approach 
to provide the birch plywood. 

Tafereel; Hoofdkwartier Pastoe 1951. De heer Braakman, 
hoofdontwerper van Pastoe, verdedigt zijn nieuwe design kast 
tegenover de algemeen directeur. ‘’Mr. Braakman, weet u zeker 
dat onze klanten poten in gebogen triplex weten te waarderen? 
En begrijpt ons hoofd productie wat hij moet doen? Dit is een 
uitdagend en moeilijk productieproces, er kan van alles mis gaan. 
En dat Berk, veel te licht, onze zware donkere kasten verkopen 
nog steeds goed. Zijn we toe aan verandering?’’ Braakman knikte 
zwijgend en dacht na over welke leverancier hij zou benaderen 
voor het leveren van het berken multiplex.
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DB01 dressoir   
price € 1750,-     
height 79.5, width 131, depth 49.5
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DB01originals

dressoir DB01 dressoir DB01

birch plywood lacquered 1750,-

note

with original bent plywood feet and drawers

including key

one door and four drawers

behind left door two shelves:
1 x 200 mm deep shelf
1 x 400 mm deep shelf

inside measurement drawer:
inside drawer height 6 cm width 48 cm depth 40 cm
inside drawer height 12 cm width 48 cm depth 40 cm

outside measurement:
height x width x depth
79,5 x 131 x 49,5 cm

This cabinet was produced by Pastoe in the 
middle of the fifties and was an immediate 
success. The new bending technique that 
was used to shape the legs and drawers was 
a technological breakthrough. It was part 
of the new birch collection, inspired by the 
Scandinavian modern interior movement. 
Braakman used his international connections 
to make the major shift in the Pastoe 
portfolio, fitting for the new and optimistic 
post-war period.

De DB01 kast werd door Pastoe in het midden van de jaren 
vijftig geproduceerd en was meteen een groot succes. De nieuwe 
buigtechniek die werd gebruikt om de poten en laden vorm 
te geven, was een technologische doorbraak. Het maakte 
deel uit van de nieuwe berkencollectie, geïnspireerd op de 
Scandinavische moderne interieurbeweging. Braakman gebruikte 
zijn internationale connecties om de grote verschuiving in het 
Pastoe-portfolio te maken, passend bij de nieuwe en optimistische 
naoorlogse periode.
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