Digitale media

CD-/DVD meubelen

AVM-meubelen RADIX
Avm-collecties verdienen bijzondere aandacht
in de bibliotheek. Met onze vrijstaande avmmeubelen is er voor elke capaciteit het juiste
meubel voor uw collectie. Twee varianten, recht
of afgerond, benadrukken deze serie.
Het uitgebreide kleurenpalet heeft keuze te over
om tot een boeiende kleurencombinatie te komen
tussen de houten wanden en de metalen bakken. De vakken in de bakken zijn verstelbaar
voor het bevatten van verschillende media, ook
cd-doosjes met antidiefstalbitsers. Ze kunnen
ook voorzien worden van horizontale stangen
om minder grote collecties ordelijk te presenteren. Beginnend met een beginelement kan er
eindeloos verder aangebouwd worden.

Enkelzijdig laag meubel, model SINUS
Capaciteit: 210 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 6 metalen tussenschotjes en ribrubber
Afwerking: houten delen gefineerd of
1 2 3 gemelamineerd
metalen delen gelakt
breedte 1177, diepte 420, hoogte 1010 mm,
vakhoogte 80 mm
bestelnummer

B 7500 GE1 XX

Dubbelzijdig laag meubel, model SINUS
Capaciteit: 630 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 18 metalen tussenschotjes en ribrubber
Afwerking: houten delen gefineerd of
1 2 3 gemelamineerd
metalen delen gelakt
breedte 1177, diepte 820, hoogte 1010 mm,
vakhoogte 80 mm
bestelnummer

B 7500 GD2 XX

Hoog meubel, model RADIX
Capaciteit: 630 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 18 metalen tussenschotjes en ribrubber
1 2 3 Afwerking: houten delen gefineerd of gemelamineerd
metalen delen gelakt
breedte 1128, diepte 760, hoogte 1280 mm, vakhoogte 80 mm
1 tussenschot
metaal gelakt
bestelnummer

bestelnummer

Beginelement

Aanbouwelement

B 7501 0EG XX

B 7501 0EA XX

1 tussenschot
metaal gelakt
bestelnummer

B 8601 000 XX

B 8601 000 XX
Enkelzijdig hoog meubel, model SINUS (niet afgeb.)
Capaciteit: 630 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 18 metalen tussenschotjes en ribrubber
Afwerking: houten delen gefineerd of gemelamineerd 1 2 3
metalen delen gelakt
breedte 1177, diepte 820, hoogte 1510 mm,
vakhoogte 80 mm

Enkelzijdig laag meubel, model RADIX
Capaciteit: 210 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 6 metalen tussenschotjes en ribrubber
1 2 3 Afwerking: houten delen gefineerd of gemelamineerd
metalen delen gelakt
breedte 1128, diepte 390 mm, vakhoogte 80 mm
bestelnummer

Beginelement

Aanbouwelement

hoogte 650 mm
B 7502 3EG XX
hoogte 770 mm
B 7502 5EG XX
hoogte 900 mm
B 7502 6EG XX
		

B 7502 3EA XX
B 7502 5EA XX
B 7502 6EA XX

bestelnummer

Dubbelzijdig hoog meubel, model SINUS
Capaciteit: 1260 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 36 metalen tussenschotjes en ribrubber
Afwerking: houten delen gefineerd of gemelamineerd 1 2 3
metalen delen gelakt
breedte 1177, diepte 1525, hoogte 1010 mm,
vakhoogte 80 mm
bestelnummer

Dubbelzijdig laag meubel, model RADIX
Capaciteit: 420 cd’s in klassiek doosje
Inclusief 12 metalen tussenschotjes en ribrubber
1 2 3 Afwerking: houten delen gefineerd of gemelamineerd
metalen delen gelakt
breedte 1128, diepte 765 mm, vakhoogte 80 mm
bestelnummer

Beginelement

Aanbouwelement

hoogte 650 mm
hoogte 770 mm
hoogte 900 mm

B 7502 3DG XX
B 7502 5DG XX
B 7502 6DG XX

B 7502 3DA XX
B 7502 5DA XX
B 7502 6DA XX
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B 7500 CE3 XX

B 7500 CD6 XX

Ruiter
Afwerking: metaal gelakt
breedte 300, diepte 40, hoogte 150 mm
SchulzLetteringservice op aanvraag
bestelnummer
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B 8102 000 XX

Cd’s- en dvd’s opslaan en presenteren
Cd/dvd-lade, model 8620 (zie afb. hiernaast bovenaan)
Toegankelijk en makkelijk te doorbladeren, deze lade wordt op een legbord in het
rek geplaatst voor een geïntegreerde opstelling. De verstelbare vakindeling laat
media van verschillende afmetingen toe. Voor metalen of houten legborden diepte
250 mm. Past niet op legborden met achterrand !
Afwerking: metaal gelakt
diepte 250, hoogte 100 mm. Incl. ribrubber

Cd- houder, model 7711
Capaciteit: 7 cd‘s
breedte 148, diepte 50, hoogte 900 mm
bestelnummer
Ruiter
Afwerking: metaal gelakt
breedte 300, diepte 40, hoogte 150 mm
SchulzLetteringservice op aanvraag
bestelnummer

B 8102 000 XX

Cd- wand
Laat die kleine doosjes eens goed uitkomen. Plaats in deze
cd-wand de nieuwe aanwinsten, de top-10 van de week, een
themaverzameling, en zo meer. Houten wanden met een of
meerdere cd-houders, aanvulbaar met een ruiter.
De cd-houder is ook als los element verkrijgbaar om te
monteren op houten kasten, zijwanden, enz.
Afwerking: houten delen gefineerd of gemelamineerd 1 2 3
metalen delen gelakt

Cd-wand, model 7710
Voor wandmontage. Met 3 cd-houders
voor totaal 21 Cd‘s (zie foto)
breedte 550, diepte 89, hoogte 1100 mm
bestelnummer

Asmaat 900
met 4 verdeelstangen
voor ca. 100 cd’s/dvd’s
in standaarddoosje

Asmaat 1000
met 5 verdeelstangen
voor ca. 120 cd’s/dvd’s
in standaarddoosje

bestelnummer

B 8620 MU1 XX

B 8620 MW1 XX

bestelnummer

B 8621 M00 XX 1 verdeelstang

B 7711 000 XX

B 7710 003 XX

Cd/dvd-lade op te hangen (niet afgebeeld)
Beschrijving zoals hierboven, maar deze lade is voorzien van zijsteunen om in het
rek op te hangen.

Cd-wand, model 7710
Voor wandmontage. Met 3 cd-houders
voor totaal 42 Cd‘s
breedte 1000, diepte 89, hoogte 1100 mm

bestelnummer

Asmaat 900

Asmaat 1000

B 8620 MU2 [_]

B 8620 MW2 [_]

bestelnummer

bestelnummer

B 8621 M00 XX 1 verdeelstang

B 7710 006 XX

Telescopisch uittrekbare cd/dvd-lade (zie afb. hiernaast onderaan)
Functie en eigenschappen zoals de lades hierboven beschreven, maar deze lade is
uitgerust met 100%-telescopische geleiders, handvat en kiepbeveiliging.

Cd-wand, model 7710
Voor wandmontage. Met 9 cd-houders
voor totaal 63 Cd‘s
breedte 1450; diepte 89, hoogte 1100 mm
bestelnummer

Deze lades passen
in volgende
reksystemen

B 7710 009 XX

UNIFLEX
RATIO
RONDEA
QUADRA

[UN]
[RT]
[RO]
[QU]

Vul de
overeenstemmende
rekcode in bij de 2
laatste posities van het
bestelnummer

bestelnummer

Asmaat 900

Asmaat 1000

B 8620 MU0 [_]

B 8620 MW0 [_]

bestelnummer

B 8621 M00 XX 1 verdeelstang

B 8623 000 XX
		
		

1 DVD-stop, haakt in de achterste perforatie
van de medialade en verhoogt zo de
achterzijde. 1 dvd-stop per rij.

Zelfsluitende telescopisch uittrekbare cd/dvd-lade
Beschrijving zoals hierboven, aangevuld met lademechanisme bekend uit de
keukenwereld, bij het sluiten trekt de lade het laatste stukje zelf toe.
AVM-kast
Ladekast met 4 laden met 100%-telescopische ladegeleiders. De laden kunnen voorzien worden met een verstelbare ladeonderverdeling, geschikt voor
verschillende media. Vrije opstelling of in de meeste rekken (niet Ratio en ST
15) met asmaat 900 mm. Kan uitgerust worden met een slot en/of sluitdrang
en uittrekbeveiliging.
1 2 3 Afwerking: gefineerd of gemelamineerd
breedte 865, diepte 600, hoogte 870 mm

bestelnummer

AVM-bak
Metalen bak, op te hangen in een rek. De functie en voordelen is gelijk
aan bovengenoemde lades. Deze lade past echter ook in rekdiepte 300 mm
Afwerking: metalen delen gelakt
1 2 zijkanten gefineerd of gemelamineerd
incl. ribrubber en kiepbeveiliging.
diepte 376 mm, hoogte 100 mm, vakhoogte 80 mm

bestelnummer
B 3495 4U0 met slot en (zie afb.)
B 3495 4U1 zonder slot, met uittrekbeveiliging
B 3495 4U2 zonder slot, zonder uittrekbeveiliging
		
(enkel voor wandbevestiging)
		
Set ladeverdeler voor AVM-kast, model CHE 60
Ladeverdeler met 4 verstelbare tussenschotjes, 2 verdeelstangen in RVS
en ribrubber.
Capaciteit: 200 cd’s in standaarddoosje 1000 cd‘ in hoesje
Afwerking: tussenschotjes zilverkleuriggelakt
verdeelstangen RVS
hoogte 80 mm
bestelnummer

			
			
voor legborddiepte 250 mm
		

Asmaat 900
met 4 verdeelstangen
voor ca. 150 cd’s

Asmaat 1000
met 4 verdeelstangen
voor ca. 180 cd’s

bestelnummer
B 8600 MU0 [_]

bestelnummer
B 8600 MW0 [_]

			
voor legborddiepte 300 mm
wordt de „M“ in het bestelnummer vervangen door „N“

B 3516 0U0 1 set ladeverdeler
B 3517 000 1 tussenschotje

bestelnummer

www.sbnl.be

B 8601 000 XX

1 verdeelstang
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Asmaat 900

Asmaat 1000

B 8620 MU3 [_]

B 8620 MW3 [_]

