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INC BY PIET BOON
OVER HET DESIGN | ABOUT THE DESIGN 

De nieuwe FORMANI by Piet Boon INC hardware serie 
kenmerkt zich door haar zachte lijnen en perfecte 
ergonomie. De INC is tot stand gekomen door het 
afvlakken van een cirkel, waardoor deze spits toeloopt 
naar het uiteinde. Hierdoor is er een zacht hellende 
vorm ontstaan. Dit wordt ook wel ‘inclination’ genoemd, 
waarvan de naam ‘INC’ een afgeleide is. De serie is 
beschikbaar in mat roestvast staal en PVD mat zwart en 
past hierdoor in ieder interieur. 

Smooth curves and an excellent grip is what characterizes 
the new FORMANI by Piet Boon INC hardware series. 
Starting out as a circular cylinder volume , the INC took 
shape after flattening the circle and tapering the end. This 
provides the handle with a smooth inclination, to which 
the INC is named. The series will be available in satin 
stainless steel and PVD satin black, making it suitable for 
any interior. 

Studio Piet Boon | FORMANI®
Designer | Manufacturer
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LOCATION: ROTTERDAM, THE NETHERLANDS
OBJECT: PRIVATE RESIDENCE 

INTERIOR DESIGN: STUDIO PIET BOON
 PHOTOGRAPHY: DENNIS BRANDSMA 
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COMFORTABLE AND INTIMATE
Studio Piet Boon is gevraagd om het exterieur en interieur te 
ontwerpen voor een comfortabel en intiem familiehuis, dat past 
binnen het straatbeeld van een dorp onder de rook van Rotterdam. 
De villa, bestaande uit vier woonlagen, is van alle gemakken en luxe 
voorzien en weet het perceel zo effectief mogelijk te benutten.

Studio Piet Boon was tasked with designing the exterior and interior 
for a comfortable and intimate family home that respects the 
surroundings of a village in the Rotterdam area. The extraordinary 
villa, consisting of four floors, is designed to provide an abundance of 
convenience and luxury, and to use the plot in the most efficient way.
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De kenmerkende zichtlijnen, waardoor je bij binnenkomst door de 
lange hal direct prachtig uitzicht hebt op de tuin, versterken het 
kalme karakter van de woning. De hal is de ader die door het huis 
loopt en verbindt de aangrenzende ruimtes, zodat er een open 
toegankelijke sfeer ontstaat. Desgewenst kunnen de ruimtes door 
middel van (glazen) deuren worden afgesloten, om meer privacy 
of een intiemere sfeer te creëren in de functionele ruimtes die zo 
ontstaan. 

The calm character of the house is reinforced by sightlines 
providing a beautiful view of the garden immediately upon entering 
the house. The long hall is the central axis that runs the length of 
the house connecting the adjacent spaces and creating an open 
atmosphere. If desired, the rooms can be sectioned off with (glass) 
doors, creating privacy and a more intimate atmosphere in the 
functional spaces that arise.

OPEN ATMOSPHERE

INC BY PIET BOON
PBI102 LEVER HANDLE PVD SATIN BLACK
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De klant wenste een grote hoeveelheid lichtinval. Door 
middel van een schaduw- en bezonningsstudie hebben 
we de beste positie voor de verschillende ruimtes in het 
huis weten te bepalen en de woning weten te voorzien 
van de maximale hoeveelheid zonlicht. Daarnaast 
hebben we gekozen voor veel ramen, die van vloer tot 
plafond reiken, en een groot dakraam die het trappenhuis 
optimaal van licht voorziet. Dit in combinatie met een 
uniforme stijl en continuïteit van materialen, in een 
variatie op de klassieke Piet Boon-stijl . Uitgevoerd in 
lichte kleuren en verfijnde natuurlijke materialen, is er 
een sterk, licht en ruimtelijk huis ontstaan dat past bij 
het gezinsleven.

The client desired a large amount of natural light. 
After a sun and shadow study, we determined the 
best position for the various rooms in the house and 
achieved optimal daylight. In addition, we opted for 
many windows that reach from floor to ceiling and a 
large skylight that provides the stairwell with optimum 
light. This combined with a unified design language and 
continuity of materials in a variation on the classic Piet 
Boon style. Executed in light colors and refined natural 
materials we created a strong, light and spacious home 
that is perfectly suited to family life. 

LIGHT COLORS
AND REFINED 

NATURAL 
MATERIALS

INC BY PIET BOON | 21  

INC BY PIET BOON
PBI103 LEVER HANDLE PVD SATIN BLACK



22 | INC BY PIET BOON

INC BY PIET BOON

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

PBI101

PBI100

PBI100P236

PVD mat zwart 
PVD satin black

PVD mat zwart 
PVD satin black

PVD mat zwart 
PVD satin black

mat roestvast staal 
satin stainless steel

mat roestvast staal 
satin stainless steel

mat roestvast staal 
satin stainless steel

40

PBI100P236SFC

115

3

10

40

235

59

235 235 235

40

PBI100P236N*

40

PBI100P236Y*

40

PBI100P236WC*

82

* *

82

*

8282

38

53

120

PBI101-G PBIN53 PBIY53 PBIB53 PBIWC53

38

53

38

53

38

53

38

53

6.5

11.5

23

23

53

135

63

38

53

115

PBI100G PBIN53 PBIY53 PBIB53 PBIWC53

38

53

38

53

38

53

38

53

6.5

10

20

20

53

132

63

massieve deurkruk vast-draaibaar
ongeveerd op schild, een zijde met 
en een zijde zonder zichtbare bevestiging

solid unsprung lever handle 
attached to plate
fi xings visible on one side only 

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

massieve deurkruk geveerd of ongeveerd 
op rozet met metalen onderconstructie 

solid sprung or unsprung lever handle 
on rose with metal sub-rose

massieve deurkruk geveerd of ongeveerd 
op rozet met metalen onderconstructie 

solid sprung or unsprung lever handle 
on rose with metal sub-rose

INC BY PIET BOON
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* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

38

53

125

PBI102-G PBIN53 PBIY53 PBIB53 PBIWC53

38

53

38

53

38

53

38

53

6.5

12.5

25

25

53

139

63

40

PBI101P236SFC

120

3

11.5

40

235

59

235 235 235

40

PBI101P236N*

40

PBI101P236Y*

40

PBI101P236WC*

82 82

*

82

*

82

*

40

PBI102P236SFC

125

3

12.5

40

235

59

235 235 235

40

PBI102P236N*

40

PBI102P236Y*

40

PBI102P236WC*

82 82

*

82

*

82

*

PBI102P236

PBI102

PBI101P236

PVD mat zwart 
PVD satin black

PVD mat zwart 
PVD satin black

PVD mat zwart 
PVD satin black

mat roestvast staal 
satin stainless steel

mat roestvast staal 
satin stainless steel

mat roestvast staal 
satin stainless steel

massieve deurkruk vast-draaibaar
ongeveerd op schild, een zijde met 
en een zijde zonder zichtbare bevestiging

solid unsprung lever handle 
attached to plate
fi xings visible on one side only 

massieve deurkruk vast-draaibaar
ongeveerd op schild, een zijde met 
en een zijde zonder zichtbare bevestiging

solid unsprung lever handle 
attached to plate 
fi xings visible on one side only

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

massieve deurkruk geveerd of ongeveerd 
op rozet met metalen onderconstructie 

solid sprung or unsprung lever handle 
on rose with metal sub-rose
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40

PBI103P236SFC

25

3

12.5

40

235

57

235 235 235

40

PBI103P236N*

40

PBI103P236Y*

40

PBI103P236WC*

82 82

*

82

*

82

*

100

PBI103P236

38

53

PBI103G PBIN53 PBIY53 PBIB53 PBIWC53

38

53

38

53

38

53

38

53

6.5

12.5

25

100

53

60

PBI103

* afstand opgeven bij bestelling
* state distance on order

massieve deurkruk vast-draaibaar
ongeveerd op schild, een zijde met 
en een zijde zonder zichtbare bevestiging
ideale doornmaat slot 60mm

solid unsprung lever handle 
attached to plate 
fi xings visible on one side only
ideal lock backset 60mm

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

massieve deurkruk geveerd of ongeveerd
op rozet met metalen onderconstructie 
ideale doornmaat slot 60mm  

solid sprung or unsprung lever handle 
on rose with metal sub-rose 
ideal backset lock 60mm

PVD mat zwart 
PVD satin black

PVD mat zwart 
PVD satin black

mat roestvast staal 
satin stainless steel

mat roestvast staal 
satin stainless steel

PBIN53 PBIY53

38

53

PBIN53

6.5
38

53

PBIY53

6.5

PVD mat zwart
PVD satin black

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
satin stainless steel

cilinderplaatje profi le cylinder escutcheonsleutelplaatje key escutcheon
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INC BY PIET BOON

LBR50EN

PBIB53 PBIWC53

38

53

PBIB53

6.5
38

53

PBIWC53

13 16

6.5

38 14

PVD mat zwart
PVD satin black

PVD mat zwart
PVD satin black

PVD mat zwart
PVD satin black

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
satin stainless steel

mat roestvast staal
satin stainless steel

DEURBESLAG | DOOR FITTINGS

toiletgarnituur turn and release setblind plaatje blank escutcheon

50

LBR50EN

16

6.5

7

38

70

32

70

32

70

32

LSQR32G LSQBY32LSQBN32

10

LSQR32G smalrozet dubbel geveerd 
t.b.v. aluminium of stalen 
deuren, combineren met 
deurkruk naar keuze

narrow rose with double 
spring to be combined
with door handle of choice

EN1906 klasse 4 rozet
enkel geveerd, combineren 
met deurkruk naar keuze

EN1906 class 4 rose
single spring to be combined 
with door handle of choice

4 7 - B 0 4 0 B
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PBI103-DK

PBI101-DK

10
43

45

70

PBI103-DK

12.5

12 5335

100

7

25

10
43

35-43

102

PBI100-DKLOCK

10

115

29 5631

7

20

PBI100-DK

PBI102-DK

10
43

45

70

PBI102-DK

12.5

12 5635

125
7

25

10
43

45

70

PBI100-DK

10

12 5635

115
7

20

10
43

45

70

PBI101-DK

11.5

12 5635

120
7

23

draaikiepgarnituur 
niet afsluitbaar

non-locking tilt and turn 
window handle

draaikiepgarnituur 
niet afsluitbaar

non-locking tilt and turn 
window handle

draaikiepgarnituur 
niet afsluitbaar

non-locking tilt and turn 
window handle

PBI101-DKLOCK

10
43

35-43

102

PBI101-DKLOCK

11.5

120

29 5631

7

23

PBI100-DKLOCK draaikiepgarnituur 
afsluitbaar

locking tilt and turn 
window handle

draaikiepgarnituur 
afsluitbaar

locking tilt and turn 
window handle

draaikiepgarnituur 
afsluitbaar

locking tilt and turn 
window handle

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel
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INC BY PIET BOON
PBI103-DKLOCK

10
43

35-43

102

PBI102-DKLOCK

12.5

125

29 5631

7

25

10
43

35-43

102

PBI103-DKLOCK

12.5

100

29 5331

7

25

PBI102-DKLOCK draaikiepgarnituur 
afsluitbaar

locking tilt and turn 
window handle

draaikiepgarnituur 
afsluitbaar

locking tilt and turn 
window handle

RAAMBESLAG | WINDOW FITTINGS

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel
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PBI400

400

PBI400

60

25

425

18

PBI200V

(L)BVEIL-KT

PBI200V

53

38

60

10025

12.56

25

VOORDEURBESLAG & ACCESSOIRES | FRONT DOOR FITTINGS & ACCESSORIES

massieve vaste voordeurknop solid front door knob 

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

massieve greep tbv houten, 
glazen of aluminium deuren 
doorgaande, niet-doorgaande of
paarsgewijze bevestiging 

solid pull handle for timber,
glass or aluminium doors
bolt through, concealed or 
back to back fi xings

massieve veiligheidscilinder rozet 
met kerntrekbeveiliging

solid security escutcheons 
with cylinder protection cover

(L)BVEIL-KT

52

38 38

52

12 8

8

10

PBI13MPBI16/320

PBI16/160

40

160

176

16

10

16

13

50

PBI13M

30

6

13

PBI16/320

40

320

336

16

10

16

PBI16/160

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

massieve meubelgreep solid cabinet handle

massieve meubelknop solid cabinet knobmassieve meubelgreep solid cabinet handle
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INC BY PIET BOON
VOORDEURBESLAG & ACCESSOIRES | FRONT DOOR FITTINGS & ACCESSORIES

PBI230

151

25

32

80

3 55

15 32

13

70

230

12

15110
*

PBI230

PBI103V

16

64

PBI16M

40

8

16

PBI103V

53

38

60

10025

12.56

25

PBI16M

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

massieve meubelknop solid cabinet knob massieve knop vast op rozet solid knob fi xed on rose

massieve set hefschuifdeur beslag 
inclusief schuifdeurkom voor 
buitenzijde

single solid internal lift-up 
sliding door handle with 
external fl ush pull

PBI230PA

151

25

32

*

5513

70

230

12

10

PBI230PA

PVD mat zwart
PVD satin black

mat roestvast staal
satin stainless steel

massieve paarsgewijze set 
hefschuifdeur beslag

pair of solid lift-up sliding 
door handles


