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FRAME

design studio pastoe
 2003



frame combination F03
price € 2250,-     
height 60, width 180, depth 54

frame combination JS003
price € 3145,-     
height 60, width 270, depth 54
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Just broke grandma’s gravy bowl; slippery hands. It was not really 
my taste anyhow, the floral motive is too colorful. Reminds me 
of her dresses. But she wanted me to have it and I respectfully 
accepted it. I will need to have it close by when the family comes 
over. I use it once a year at Christmas. I bought this new high 
Frame cabinet with a strong walnut pattern to store the china. 
A bold, personal statement. It helps to break the long side of the 
dining room.

Ik heb net de juskom van oma gebroken; gladde handen. Het was 
sowieso niet echt mijn smaak, het bloemmotief is te kleurrijk. Doet 
me denken aan haar jurken. Maar ze wilde dat ik het kreeg en ik 
accepteerde het respectvol. Ik moet het dichtbij hebben als de familie 
langskomt. Ik gebruik het een keer per jaar met Kerstmis. Ik kocht 
deze nieuwe Frame met sterk gevlamd noten om het porselein in op te 
bergen. Een gewaagde, persoonlijke verklaring. Het helpt om de lange 
kant van de eetkamer te doorbreken.
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FRAMEselection

combination F03
h60 x w180 x d54

basic 1995,-
walnut veneer 2250,-

combination F02
h60 x w270 x d54

basic 2785,-
Joost selection 3145,-
(walnut veneer)  

combination F07
h100 x w140 x d45

basic  2150,-
walnut veneer 2450,-

note 
 
the standard color for the interior of the walnut cabinets is structure black 401 
the standard color for the interior of the basic cabinets is in structure laquer  

the standard color for the metal frame is black 301
a supplement of € 150,- applies for other basic colors

when ordered in basic laquer: the top, fronts and sides are the same color
 
laquer gloss / metallic + 30% on basic price 

The Frame is a contemporary sideboard on a 
slim frame. The wide handles emphasize the 
horizontal lines. It was inspired by the famous 
U+N series by Cees Braakman dated 1958. 
Available in three variants.  We added the high 
variant, with four doors to our 2020 collection.

De Frame is een kast op een rank onderstel. De handgrepen 
benadrukken de horizontale vorm. Het dressoir is geïnspireerd 
op de bekende U+N kasten van Cees Braakman uit 1958. In 2020 
heeft Joost de verhoogde versie ontworpen met vier deuren. 
De Frame heeft nu drie varianten.
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