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HANDIG OM TE WETEN

SYMBOOLVERKLARINGEN 
 

Het gereedschapssymbool geeft aan 
dat dit artikel moet worden gemon-
teerd. Hiervoor kan standaard gereed-
schap nodig zijn. Montagevoorschriften 
inbegrepen of als download beschik-
baar via de webshop.

 
Het milieusymbool beschrijft producten 
met verwijzing naar de materialen, hun 
eigenschappen en milieuvoorwaarden 
of andere relevante informatie die het 
weten waard kan zijn. 

 
Het infosymbool geeft kennis en 
goede raad waar u gebruik van kunt 
maken. Bijvoorbeeld hoe een product
moet worden verzorgd of waar u even-
tueel op moet letten. Bij ons groeien 
uw ideeën!

 
Het symbool “leveringstijd” geeft 
de leveringstijd van het product aan 
(in weken), i.e. 2-4 weken. Producten 
zonder dit symbool zijn over het 
algemeen in voorraad en beschikbaar 
voor directe levering. Bestellingen van 
producten in voorraad die zijn ge-
plaatst vóór 12 uur ‘s middags worden 
normaal dezelfde dag verwerkt. 
Raadpleeg de catalogus of de web-
shop voor werkelijke levertijden voor 
het product dat u wilt bestellen.

PRIJZEN 
Alle prijzen worden vermeld in euro 
exclusief btw en levering (gratis 
geleverd vanaf 100 EUR).

ONDER VOORBEHOUD VAN
WIJZIGING 
SBNL - Schulz Benelux behoudt
zich het recht om de voorwaarden
in de catalogus met betrekking tot 

productbeschikbaarheid, -ontwerp, 
-specificaties en -prijs te wijzigen.
Behoudens vergissingen en wegla- 
tingen. Updates of correcties worden 
doorgevoerd in de webshop  
www.eurobib.be. 
 
VOORWAARDEN
EN GARANTIE  
U vindt onze algemene verkoops- en 
leveringsvoorwaarden achteraan in de
catalogus en in de webshop. Wij 
bieden een productgarantie van 2 jaar 
voor materiaalgebreken en productie- 
fouten.

CONTACTGEGEVENS 
SBNL - Schulz Benelux bvba
Appelweg 94C
B-3221 HOLSBEEK
Tel. 016 623 340
info@sbnl.be
www.sbnl.be 

OPENINGSUREN
Van maandag t.e.m. donderdag
van 8.30u tot 17.00u en vrijdag
van 8.30u tot 15.00u.
De webshop is altijd geopend.

Eurobib Direct is een
handelsmerk van Lammhults
Biblioteksdesign AB, Zweden.
Ond.n°: SE556038885101
 
We zijn gecertificeerd
overeenkomstig ISO 14001
en ISO 9001.
We houden onze beloften!

BIBLIOTHEEKONTWERP

Bibliotheken ontwerpen met een eigen 
identiteit is een kunst!

Naast onze Eurobib Direct catalogus en 
onze webshop bieden wij ook een unieke 
kennis aan wat bibliotheekinrichtingen 
en interieurontwerp betreft. Wij creëren 
unieke en trendy omgevingen in een altijd 
veranderende bibliotheekwereld.

Contacteer ons en volg ons op www.sbnl.be  
waar u steeds onze laatste projecten, 
trends, nieuwe producten en tips kan 
terugvinden. 

NIEUWE PRODUCTEN DIE U 
NIET MAG MISSEN
Specifiek gericht op de jonge gebruikers

Deze nieuwe productcatalogus bevat 
veel leuke artikelen die bijstaan in de 
ontwikkeling van de jongere gebruikers. 
Uiteraard omdat bibliotheken en andere 
leeromgevingen voortdurend veranderen. 
Het belangrijkste in de wereld van een 
kind  is de ontwikkeling. Dat is dan ook 
de voornaamste reden dat de leerom-
gevingen moeten uitgerust zijn met het 
gepaste meubilair.

Bij Eurobib Direct zien wij dit als een 
uitdaging en zo hebben wij voor u enkele 
oplossingen bedacht die zowel flexibel 
als mobiel zijn. Alle ontwerpen zijn 
zorgvuldig overwogen tot in het kleinste 
detail. Duurzaamheid en ecologische ma-
terialen zijn beide héél belangrijk en daar-
door voldoen onze producten aan deze 
specifieke eisen: ze blijven stand houden 
in druk bezochte publieke omgevingen 
en voldoen aan de nodige milieu-eisen. 
 

Ontdek bijvoorbeeld ”Cubik”, een ruimte 
waar kinderen zich helemaal kunnen 
uitleven met de focus op nieuwsgierig-
heid en praktische en creatieve expressie. 
Deze leuke ruimte kan ook nog uitgebreid 
worden met ”Mijn eigen bibliotheek”, 
”Mijn eigen theater” en ”Mijn eigen 
kunstgallerij”. We hebben het hier over 
het creahuisje ”Cubik” voor de jongste 
kinderen. Met dit meubel is dit een fluitje 
van een cent!

Dit jaar hebben Leopold, Elna en Elof 
gezelschap gekregen op de savanne!  
Hier vind je al hun nieuwe vrienden uit 
onze beroemde ”Wildlife-collectie”.

Aarzel niet om contact met ons op te 
nemen, wij adviseren u graag!
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Fishy
In stille wateren ...
Ontmoet Fishy - met zijn handige functies. 
Gebruik hem als boekensteun, boeken-
standaard, muurdisplay of kapstok - of 
gewoon als een leuk decoratief object. 
Eenvoudig, cool en zacht zijn slechts 
enkele van zijn sleutelwoorden! Zet 
bepaalde boeken extra in de kijker of 
zorg ervoor dat de jassen altijd mooi 
opgehangen worden en zoveel meer ...  
Hebben wij u beet?

 
Materiaal Gelakt metaal.
Design Bjarne Hjertvik voor 

Eurobib Direct.
Motief Geïnspireerd op een illustra-

tie van Yves Guillou.

Boekenstandaard
Standaard voor frontale display van 
boeken. Genereuze displaydiepte.

Formaat B168 x D125 x H262 mm 
 Displaydiepte: 60 mm

E3398       €33,50    

Muurdisplay XL
Grote muurdisplay met bijpassende 
“baby’s” die meezwemmen (De kleine 
visjes dienen als displayhouders). Ideaal 
ontwerp voor frontale presentatie van 
avonturen-, fantastie- en spookverhalen. 

Capaciteit Twee standaard boeken per 
houder, d.w.z. 6 boeken. 

Formaat B1160 x D90 x H395 mm 
Displaylengte:  
280 mm/houder. 
Displaydiepte: 52 mm

Overige Sleutelgat bevestigingen.

E3402       €255,00   

Kapstok
Zowel functioneel als decoratief.

Formaat B388 x D50 x H168 mm 
Overige Sleutelgat bevestigingen.

E3400       €48,00      

Boekensteun
Stevige boekensteun. Ideaal voor 
boeken van een iets groter formaat.

Formaat B152 x D168 x H262 mm 

E3399       €32,50         

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.

D I S P L A Y S T A N D A A R D S
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Een creahuisje voor de kleintjes
– de focus op nieuwsgierigheid 

Cubik
Cubik is een veelzijdig systeem voor het 
creëren van ruimtes, ontworpen met 
rechte frames en wandelementen. 
Cubik bestaat uit een kader en enkele 
wandelementen vervaardigd uit multip-
lex of van zwarte laminaat met schrijf- / 
magneetfunctie. De elementen zijn voor-
zien van voorgeboorde gaten voor 
doorsnee schroeven. 

Eenvoudig te monteren en dit meubel 
kan vlug toegevoegd worden aan uw 
bibliotheek!

Formaat B1400 x D1400 x H1400 mm 
Balk:  
B1400 x D48 x H48 mm 
Muurelementen: 

 B1304 x H592 (zijpanelen)/ 
640 (voorpaneel) + B676 x 
H1304 (achterpaneel) mm 
Teller: B1205 x D200 mm

Materiaal Balken en wandelementen 
van UV-gelakt berken multi-

 plex en zwarte laminaatplaten  
met schrijf-/ magneetfunctie 
(metaal onder laminaat).

Inhoud  Kader:  
13 vierkante balken.  
Muurelementen: Vier multi-
plex, twee laminaat met 
schrijf/magneet functie.

Condities 

E76228      €2375,00

Jong geleerd is oud gedaan!
Eenvoudig gezegd, het creahuisje is een 
ruimte voor praktische en creatieve 
expressie met focus op nieuwsgierig-
heid. Een gereedschapskist vol met 
fotoboeken en andere bibliotheek-
accessoires binnen handbereik.
Jij en jouw collega’s hebben al heel wat 
kennis en ervaring in de bibliotheekwe-
reld dus met een kleine handige tool 
zoals dit creahuisje kan u vlug starten 
met het creëren van een leerrijke omge-
ving binnen de beschikbare ruimte. 
Beperkte ruimte? Nauwelijks 2 m², meer 
heeft u niet nodig! Naast activiteiten 
die de ontwikkeling en het lezen bevor-
deren, kunt u deze ruimte ook 
ombouwen naar een theater of andere 
artistieke activiteiten. Het kan nauwe-
lijks makkelijker worden dan met dit 
Makerspace/crea-concept. Een leuke 
manier om de jongste deelnemers 
(3-7 jaar) actief te betrekken.

Design Bjarne Hjertvik voor  
Eurobib Direct.

Wielen
Gemakkelijk om te bewegen ...
Set van geïntegreerde verstelbare voeten 
(gemonteerd in voorgeboorde gaten).

Wielen    Ø50 mm. Alle wielen zijn 
vergrendelbaar.

Eenheid   4 stuks.

E76229  €149,00

Magnetenset
Hang het op ...
Praktisch accessoire zodat u vanalles kan 
ophangen zoals tekeningen, enz.

Formaat  Ø30 mm 
Eenheid  5 stuks.

E76230  €3,00/verp.

Pennenset
Schrijven, tekenen ...
Pennen in fluorescerende, op water 
gebaseerde en uitwisbare kleuren. Ideaal 
om te gebruiken op leistenen, whitebo-
ard of krijtborden. Tekst of tekeningen 
kunnen eenvoudig gewist worden met 
een vochtige doek of bordenwisser.

Eenheid  Set van zes kleuren.

E3793  €14,20

Verantwoordelijke bosbouw
Ons milieubeleid streeft naar het 
verminderen van de CO2 uitstoot, 
afval en het energieverbruik. We 
werken aan het ontwikkelen en 
leveren van milieuvriendelijke en 
goedgekeurde producten.

De ”Creahuis”-collectie is een 
voorbeeld van enkele van onze 
producten die hieraan voldoen. 
De collectie is gemaakt uit hout 
afkomstig van duurzame bos-
bouw.

Accessoires voor Cubik
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My Library Too – creëer een 
ruimte om het lezen te promoten

Bibliotheekkiosk 
 
Cubik wordt hier weergegeven als een 
speelplek ingericht als een 
’Bibliotheekkiosk’. Een leuke manier om 
te leren voor de kleinsten: begrijpen, 
interpreteren en communiceren van 
hun indruk over boeken en bibliotheken.  
Stel je voor dat de kinderen je helpen 
met het verhogen van het aantal uitge-
leende boeken! Is dat niet fantastisch? 
Uiteraard is ”Cubik” verkrijgbaar met 
extra toebehoren net zoals in een echte 
bibliotheek. De balie is standaard inbe-
grepen maar kan aangevuld worden 
met extra legborden met opstaande 
voorrand voor frontale presentatie van 
boeken en een praktische opslagruimte 
(boekenbak).

Lewis 
Rijplezier voor de kleinsten ...
Compacte boekenwagen van berken multi-
plex met twee vaste legborden met op-
staande voorrand voor frontale presentatie 
van bv. prentenboeken. De geïntegreerde 
handgrepen zijn gemakkelijk voor zowel 
jongere als oudere kinderen (3-7 jaar). 
Wordt volledig gemonteerd geleverd.

Capaciteit ca. 55 prentenboeken.
Formaat B470 x D438 x H790 mm 

Plankdiepte: 145 mm,  
exclusief voorrand.   
Opberglengte: 440 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex.
Wielen Ø50 mm

E76231      €289,00

Legborden voor ”Cubik”
Tentoonstellen en opbergen van 
prentenboeken!
Functionele legborden en prentenboek-
bakken voor extra opslag/presentatie 
van boeken. Een handige tool voor 
jonge bibliotheekmedewerkers! De 
legborden en boekbakken worden 
geleverd in 2 maten zodat ze perfect 
aan de binnen en aan de buitenkant 
van het meubel passen.

Formaat Legborden (binnen / buiten):  
B578 / B674 x D66 mm 
Boekenbak (binnen / buiten):   
B578 / B674 x D184 x H335 mm

Materiaal UV-gelakt berk multiplex. 
Inhoud 6 legborden en 2 boekenbakken.
Condities 

E76237      €560,00

De schrijf- / magneetborden laten kinderen toe
hun persoonlijke ervaringen en indrukken uit de 
wereld van boeken uit te drukken: tekenen, schrijven, 
tekeningen ophangen en zoveel meer.

M A K E R S P A C E

Accessoires voor de bibiotheekkiosk
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My Art Gallery Too
– een kunstgalerie

Accessoires...
Eens je ”Cubik” hebt aangekocht, kun 
je het gemakkelijk aanpassen met 
enkele handige toebehoren om zo 
diverse vormen van creatieve expressie 
te ondersteunen. bv. Maak er een 
studio voor kleine kunstenaars van!

U kunt de legborden vullen met leuke 
schilderijtjes en de boekenbak (zie 
pagina 5) vullen met boeken over 
kunst. Handig toch?

Michelangelo 
Een schildersezel voor jonge 
artiesten ...
Vrijstaande dubbelzijdige schildersezel 
op wielen waar tot vier creatieve 
kinderen tegelijkertijd gebruik van 
kunnen maken.
Schuin schildersoppervlak voorzien van 
een laagje schoolbordverf, uitgerust met 
een stootrand en een praktische plank 
zodat je alles bij de hand hebt wat je 
nodig zou kunnen hebben zoals bv. krijt, 
kwasten en verf. 
De boekbakken en legborden zijn voor-
zien van een geribbelde rubberen mat.

Formaat B1348 x D652 x H1304 mm 
Schilderoppervlak:  
B1304 x H850 mm

Materiaal Frame en legborden in 
UV-gelakt berken multiplex, 
gelakt in schoolbordverf.

Wielen Ø50 mm. Alle wielen zijn  
vergrendelbaar.

Condities 

E76232      €1249,00

Handige opbergdozen
Kijk eens naar onze praktische opberg-
dozen, E2938-E2940.  Ze passen  
perfect in de opslagruimte. Als u op 
zoek bent naar deksels voor deze 
opberg-dozen, zie artikel E2941. 

Blok papier
Groot papier om op te tekenen en te 
schilderen. Iets voor jonge artiesten om 
daarna mee naar huis te nemen, tenzij 
ze natuurlijk  liever rechtstreeks op het 
bord schrijven of gebruik willen maken 
van de magneet functie.

Formaat  B600 x H840 mm
Eenheid  50 vellen

E76233  €12,00

M A K E R S P A C E

Accessoires voor de kunstgalerie
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My Theater Too
– kindertheater

Harlequin 
Verkleedkoffer op wielen ...
Compacte trolley voor de jongste kinderen 
om verkleedkledij en rekwisieten in op te 
bergen. Voorzien van spiegels op de 
zijkanten, kapstokken voor de kledij en 
legplanken voor hoeden, maskers, hand-
poppen en schoenen. De schoenenplank 
aan de onderzijde is voorzien van een 
geribbelde rubberen mat.

Formaat B1348 x D652 x H1304 mm 
Spiegels: B1304 x H850 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex 
met spiegels uit veiligheidsglas.

Wielen Ø50 mm. Alle wielen zijn  
vergrendelbaar.

Condities 

E76234      €645,00

Garbo 
Robuuste podiummodules ...
Hier ziet u een podium bestaande uit vier 
stevige modules en treden vervaardigd 
uit berken multiplex. De geïntegreerde 
handgrepen maken het geheel draag-
baar zodat het makkelijk op te bergen 
of aan de kant te schuiven is. De boven-
kant van de modules zijn voorzien van 
een laagje getextureerde verf die dienst 
doet als anti-slip oppervlak. Uiteraard 
zijn deze blokken voorzien van een 
handige bevestigingsoplossing zodat de 
modules niet uit elkaar glijden tijdens 
de uitvoering. Standaard geleverd met 
verstelbare voetjes.

Formaat (B x D x H mm) 
Modules: 1304 x 652 x 326 
Treden: 652 x 652 x 326

Materiaal UV-gelakt berken multiplex 
met anti-slip oppervlak.

Inhoud   Vier rechthoekige modules 
en een set toegangstreden.

Condities 

E76236      €1599,00

M A K E R S P A C E

Mood mask
Verdiep je in het gespeelde karakter ...
Het kan soms moeilijk zijn voor een 
jonge acteur om zich volledig te kun-
nen inleven in het gespeelde karakter. 
Wij hebben de oplossing! Wat denkt u 
van een reeks expressieve en kleurrijke 
gezichtsmaskers? Een handig alternatief 
of schminken - geen vlekken op kleding 
(of andere rompslomp). Alles wat je 
nodig hebt voor snelle aanpassingen. 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.

Formaat  B200 x D100 x H250 mm
Materiaal  Papiermaché, riempje uit  

polyester.
Overige  De maskers zijn achteraan 

voorzien van een riempje.
Eenheid    6 stuks.
Design  Hay.

E76238  €34,00/verp.

Accessoires voor het kindertheater

Kindertheater ...
Het podium, de acteur en het publiek zijn klaar. Het spel kan beginnen.
Op het podium staan is een leuke manier om verschillende rollen uit te proberen 
zoals bv. een liedje zingen, een verhaal vertellen of een versje opzeggen.
Laat de kinderen spelen en moedig ze aan om hun verbeelding uit te drukken met 
al hun zintuigen en hun hele lichaam. Een compact podium van nauwelijks 3,4 m². 
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Wildlife
Leopold, Elna en Elof hebben nu 
gezelschap op de savanne. Ontmoet al 
hun nieuwe vrienden.
We hebben heel hard gewerkt om een 
collectie kindermeubilair te creëren dat 
speciaal ontworpen is voor bibliotheken 
en andere leeromgevingen. 
Kindermeubilair waar speelse ontwerpen, 
handige functies, een robuuste constructie 
en een goede materiaalkeuze worden 
samengebracht. Daarbovenop werd er 
ook rekening gehouden met de gebruikers 
en het milieu want aan beide dient veel 
aandacht besteed te worden. 

Materiaal Multiplex laminaat
Design Louise Hederström en Dan 

Jonsson voor Eurobib Direct.
Condities 

Gordon
Prentenboeken om uit te kiezen ...
Gordon de gorilla wil de kinderen bijstaan 
om de storende volwassenen weg te 
houden van de lezende  kinderen, van-
daar dat hij er een beetje kwaadaardig 
uitziet. Een handige prentenboekenbak 
met twee compartimenten ( met verstel-
bare onderverdelers) die voorzien zijn 
van een geribbelde rubberenmat om het 
wegglijden van de boeken tegen te 
gaan. Voorzien van verstelbare voeten.

Capaciteit  Ca. 120-140 prentenboeken.
Formaat  (B x T x H mm) 

Eindpanelen:  
1018 x 736 x 904  
Compartimenten (4 vakken):    
317 x 350 x 170 (int. afm.)

E7658  €570,00

Dilly
Alle prentenboeken op één lijn ...
Dilly is een fel gekleurde krokodil die 
altijd honger heeft naar boeken en die 
alles verslind wat te maken heeft met 
lezen. Een fel gekleurde prentenboekbak 
aan de horizon! Dilly is voorzien van 
drie compartimenten, twee verstelbare 
tussenschotten en een legplankje dat 
eruit ziet als een tong.  Geribbelde 
rubbermatten voor op de bodem en 
verstelbare voeten zijn inbegrepen. 

Capaciteit  Ca. 65-80 prentenboeken.
Formaat  (B x D x H mm) 

Eindpanelen:  
1548 x 354 x 358  
Compartimenten (3 vakken):     
240 x 318 x 170 (int. afm.) 
Displayplank: 318 x 301

E7659  €620,00

O P S L A G -  &  P R E S E N T A T I E M E U B I L A I R

Voederen 
van boeken 
toegestaan
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Doris
Laat de prentenboeken zien ...
Doris is een dromedaris geladen met 
verhalen van over de hele wereld. Ze 
knielt geduldig neer zodat de kinderen 
makkelijk hun favoriete boeken kunnen 
bereiken langs beide zijden. Doris is 
ideaal voor frontale display van prenten-
boeken. Hier getoond met twee verstel-
bare legplanken aan elke kant die voor-
zien zijn van een afgeronde voorrand. 
De legplanken zijn voorzien van een 
geribbelde rubberen mat. 

Standaard geleverd met verstelbare 
voeten.

Capaciteit  Ca. 120-140 gepresenteerde 
prentenboeken 

Formaat  Eindpanelen:  
B776 x D1006 x H989 mm 
Legbordbreedte: 740 mm 
Legborddiepte: 138 mm, 
exclusief voorrand.

E7661  €995,00

Verantwoordelijke bosbouw
Ons milieubeleid streeft naar het 
verminderen van de 
CO2 uitstoot, afval en het ener-
gieverbruik. We werken 
aan het ontwikkelen en leveren 
van milieuvriendelijke en -goed-
gekeurde producten.

De ”Wildlife”-collectie is een 
voorbeeld van enkele van onze 
producten die hieraan voldoen. 
De collectie is gemaakt uit hout 
afkomstig van duurzame bos-
bouw.

De figuurlijke uitsnijdingen met 
afgeronde vormen werden ont-
worpen met zorg voor de kind-
veiligheid - Er zijn geen scherpe 
randen. De vormen laten ook 
toe dat de allerkleinsten hun 
boekje kunnen zoeken terwijl 
ze steunen op het meubel.

Een dag in de Sahara ... 
U kunt ook zelf een woestijn creëren in de 
bibliotheek door gebruik te maken van de 
Lapsus-kleerhanger (E23541-43) gevormd 
als de typische woestijncactus.
Laat zowel kinderen als volwassenen 
gebruik maken van deze mooie kapstok om 
hun jassen aan op te hangen voordat ze 
Doris beter leren kennen. 

O P S L A G -  &  P R E S E N T A T I E M E U B I L A I R

De wijze uil geeft advies!
We raden aan meubelwax te ge-
bruiken voor het behandelen van 
de randen. Dit geeft de randen 
een betere bescherming tegen 
vuil en zorgt voor een mooie 
afwerking. Breng een dun laagje 
wax aan met een doekje en poets 
de randen schoon. Neem contact 
op met uw lokale verfverdeler 
mocht u hulp nodig hebben bij 
het kiezen van een geschikt product.
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www.eurobib.beGrat is  lever ing vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

Elna
Voor prentenboeken ...
Ontmoet Elna de olifant. Ze houdt ervan 
om rond te hangen met de kinderen 
en is dol op het verslinden van boeken 
(voederen is toegestaan!). Boeken die 
ze maar al te graag met iedereen wil 
delen. Elna heeft ook haar eigen speciale 
manier om boeken te verstoppen voor 
kinderen zodat ze op ontdekkingstocht 
kunnen of onder haar door kunnen krui-
pen. Jawel, er is plaats voor héél véél  
boeken.

Eindpanelen
Gezaagde en verzonken panelen met interne 
groeven voor het plaatsen van legplanken  
prentenboekenopslag en/of een leesplaats. 
Wordt geleverd met verstelbare voetjes.

Formaat  B780 x D1528 x H1328 mm 

Legplanken en prentenboekenopslag
Afhankelijk van de grootte van de 
boeken, kan Elna’s romp worden uit-
gerust met vier verstelbare legplanken 
met opstaande voorrand. Elna is ook 
uitgerust met een legplank en twee 
prentenboekcompartimenten. 
Alle legplanken en prentenboekcom-
partimenten zijn voorzien van een 
geribbelde rubberen mat. De prenten-
boekcompartimenten zijn ook uitge-
rust met uitneembare onderverdelers 
(verstelbaar).

Capaciteit  Legplanken (4):  
ca. 100 frontaal gepresen-
teerde prentenboeken. 
Opslagplank (1):  
ca. 70-80 prentenboeken. 
Opslagcompartimenten (2):  
ca. 200-240 prentenboeken. 
Totale capaciteit:  
ca. 380-420 prentenboeken. 

Formaat  Legplanken:  
B740 x D156 x H1100 mm

 Legborddiepte: 140 mm, 
exclusief voorrand.

 Opslagplank:  
B700 x D334 x H170 mm

 Compartimenten: B700 x 
D350 x H170 mm

E7654  €1759,00

Voederen 
van boeken 
toegestaan

Verstelbare legplanken.

O P S L A G -  &  P R E S E N T A T I E M E U B I L A I R

De Wildlife collectie 
is gemaakt uit hout afkomstig van 

duurzame bosbouw en ontworpen in 
onze eigen ”plus-stijl”. Plus versies worden 

vervaardigd uit gelamineerd hout met 
zichtbare triplex randen, waardoor een 

taaie, kras resistente oplossing 
verkregen wordt, die perfect is, zelfs 

voor de meest veeleisende 
bibliotheekomgevingen.
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E766017

E7660 + E766017

E7660

E7656

E7655

E7655 / E7656
E7655

www.eurobib.be Beste l  v ia onze webshop of be l  ons 016 623 340

Ture
Gemakkelijke toegang voor de  
kleinsten ...
”Kleine kinderen, kleine problemen”. 
Het is de job van Ture, de schildpad, om 
de kleinste lezers ook de kans te geven 
om zelf op zoek te gaan naar een leuk 
boekje. 
Klein, ordelijk en behoefte aan slechts 
een kleine ruimte, dat is Ture in een
notendop! Een compacte prentenboek-
bak die voorzien is van een rubberen 
mat om het wegglijden van boeken 
tegen te gaan. Standaard voorzien van 
verstelbare voeten.

Capaciteit  Ca. 60-70 prentenboeken.
Formaat  (B x D x H mm) 

Eindpanelen:  
386 x 602 x 325  
Compartiment:  
350 x 350 x 170 (int. afm.)  

E7660  €275,00

Zitplaat
Plaats een deksel op de schildpad Ture 
en bouw hem om tot een leuke poef 
met opslagcapaciteit.

Formaat  Zithoogte: 292 mm

E766017  €28,00

Elof
Voor prentenboeken ...
Ontmoet Elof de olifant. Elof loopt in de 
voetsporen van zijn moeder Elna, maar 
hij laat ook toe dat kinderen op hem 
komen zitten terwijl ze door een leuk 
boek bladeren, zie E7656.

Eindpanelen
Gezaagde en verzonken panelen met interne 
groeven voor het plaatsen van legplanken, 
prentenboekenopslag en/of een leesplaats. 
Wordt geleverd met verstelbare voetjes.

Formaat  B780 x D1208 x H1000 mm 
Leesplaats 
Tafelblad: B700 x D318 mm 
Leeshoogte: 501 mm 
Zitplaats: B700 x D318 mm 
Zithoogte: 320 mm

Legplanken en prentenboekenopslag
Afhankelijk van de grootte van de 
boeken, kan Elof’s romp worden uitgerust 
met drie verstelbare legplanken met op-
staande voorrand. Elof is ook uitgerust 
met twee compartimenten of een lees-
ruimte. 

Alle legplanken en prentenboekcompar-
timenten zijn voorzien van een rubberen 
mat. De prentenboekcompartimenten zijn 
ook uitgerust met uitneembare onder-
verdelers (verstelbaar).

Capaciteit  Legplanken (3):  
ca. 70 frontaal gepresen-
teerde prentenboeken. 
Opslagcompartimenten (2):  
ca. 200-240 prentenboeken. 
Totale capaciteit, Elof:  
ca. 270-310 prentenboeken.
Totale capaciteit, Elof  
met leesplaats:  
ca. 70 prentenboeken.

Formaat  Legplanken:   
B740 x D156 x H823 mm

 Legborddiepte: 140 mm, 
exclusief voorrand.

 Compartimenten:  
B700 x D350 x H170 mm

E7655   Elof      €1118,00
E7656 Elof leesplaats €1118,00

O P S L A G -  &  P R E S E N T A T I E M E U B I L A I R
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Zet je geld in op de winnende kaarten!
– Kies voor onze Wildlife collectie en 

ondersteun zo de kinderen in hun streven 
naar het lezen van spannende avonturen.
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E7657

www.eurobib.be Beste l  v ia onze webshop of be l  ons 016 623 340

O P S L A G -  &  P R E S E N T A T I E M E U B I L A I R

Leopold
Ongestoord naar een 
boekje zoeken ...
Leopold heeft een taak uit te voeren die 
veel verantwoordelijkheid met zich mee 
brengt en die hij héél au-serieux neemt. 
Dat is de reden waarom hij misschien 
een beetje woest kijkt. Hij is bezig met 
het weghouden van storende ouders bij 
hun lezende kinderen zodat ze elk op 
hun eigen tempo en ongestoord kunnen 
lezen. Hier neemt Leopold de taak van 
prentenboekenbak op zich met twee 
compartimenten, verstelbare verdelers 
en een rubberen mat om het wegglijden 
van boeken tegen te gaan. 
Wordt geleverd met verstelbare voetjes.

Trouwens, wist u dat de leeuw in som-
mige landen zoals Noorwegen en 
Duitsland een symbool is om makkelijk 
lezen boeken aan te tonen?

Capaciteit  Ca. 120-140 prentenboeken.
Formaat  (B x D x H mm) 

Eindpanelen:  
835 x 740 x 863 

   Compartimenten (4 éénheden):  
342 x 318 x 170 (int. afm.)

E7657  €551,00

Rrrroar...
Zie ook de Lion & Lioness als display stan-
daard (E3394 en E3395), als symbool label 
voor boekenruggen (E2268) en boekblok 
labels (E2269).

Help de bezoekers een handje bij het vinden 
van makkelijk lezen boeken.

Een dag op de savanne ...
Je kan gemakkelijk een stukje savanne creëren 
door gebruik te maken van de spectaculaire 
Gradient scheidingswanden (E23544-E23551) 
die de vorm hebben van gigantische gras-
sprieten. Ze helpen met het vormen van 
gezellige leeszones voor kinderen. En ... alle 
dieren voelen zich direct thuis.

Voederen 
van boeken 
toegestaan
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E3396

E3389

E3388

E3396 E3397
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Clippy
Een echte documenthouder ...
Display in de vorm van een paperclip 
om aan de wand te bevestigen. Ideaal 
voor het frontaal presenteren van 
boeken van een iets groter formaat.

Formaat B134 x D70 x H300 mm 
Displaydiepte: 65 mm

Overige Sleutelgat bevestigingen.

E3396 wit €30,00
E3397 zwart €30,00

Boekencarrousel
Draai maar rond en rond en rond ...! 
Mobiel presentatiemeubel met rote-
rende manden. Ja, we hebben het 
over onze populaire boekencarrousel. 
Heb je maar een beperkte ruimte ter 
beschikking? Geen probleem! Dan is 
deze carrousel een voor de hand lig-
gende keuze! Wist u trouwens dat 
deze carrousel een icoon is binnen 
de bibliotheekwereld?

Maak uw keuze uit twee modellen: 
Ga voor de versie met vier of vijf 
niveaus. Elke mand heeft een genereuze 
displaydiepte met elk een capaciteit van 
ongeveer 10 standaard boeken. 
De maximale hoogte tussen twee 
niveaus is 270 mm.
Naambordje en wielen zijn inbegrepen.

Capaciteit Kleine carrousel:  
ca. 40 standaard boeken.
Grote carrousel:  
ca. 50 standaard boeken.

Formaat Kleine carrousel:  Ø700 x  
H1340 mm incl. wielen 
Grote carrousel: Ø700 x 
H1620 mm incl. wielen 
Displaydiepte: 100 mm 
Achterrand:  H100 mm

Materiaal   Gelakt staal.
Wielen   Ø50 mm. Twee zijn  

vergrendelbaar. 
Design   BS Eurobib
Condities 

E36069 kleine carrousel €435,00
E36080 grote carrousel €454,00 

Peeky
Wek nieuwsgierigheid op ...
Display in de vorm van een sleutelgat 
om aan de wand te bevestigen. Ideaal 
voor het frontaal presenteren van 
boeken van een iets groter formaat.

Formaat B155 x D75 x H300 mm 
Displaydiepte: 65 mm

Overige Sleutelgat bevestigingen.

E3389  €30,00

Spiky 
Bevorder de interesse in het lezen ...
Leuke displaystandaard in de vorm van 
een cactus. Perfect voor het frontaal 
presenteren van boeken in een iets 
groter formaat.

Formaat B215 x D200 x H287 mm 
Displaydiepte: 67 mm

E3388  €34,00

Ontdek onze 
webshop met tal van 
nieuwe producten en 
boordevol inspiratie...
www.eurobib.be

Displays gevormd uit staaldraad...

Capaciteit Één of twee standaard 
boeken. 

Materiaal Gelakte staaldraad.
Design Bjarne Hjertvik voor  

Eurobib Direct.

Staaldraad displayoplossingen
– zowel functioneel als expressief

D I S P L A Y S T A N D A A R D S
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E50338 / E50339 / E50340

Look me up 300Look me up 250

E50342 / E50343 / E50344

www.eurobib.be Beste l  v ia onze webshop of be l  ons 016 623 340

Look me up
Exclusieve tijdschriftenboxen ...
Acrylaten tijdschriftenboxen voor display 
en opslag van tijdschriften/magazines.
Het deksel dient eveneens als display-
houder voor het nieuwste exemplaar.  
Kan op een legbord worden geplaatst 
of worden opgehangen aan een muur. 
Beschikbaar in dieptes 250 en 300 mm. 
De 250 mm versie kan gebruikt worden 
voor verticale opslag (dus rechtstaand 
met de rug naar voren) terwijl de 300 
mm versie gebruikt kan worden voor 
horizontale opslag (liggend met de rug 
naar de voorzijde gericht). Deze box is 
volledig vervaardigd uit krasbestendig 
mat acrylaat.

Capaciteit   Opslag van maximaal 30 tijd- 
schriften (van max. 5 mm dik)

Formaat Look me up 250:  
B245 x D250 (excl. klep)  
x H395 mm 
Opbergdiepte, verticaal: 
165 mm 

   Look me up 300:  
B325 x D300 (excl. klep)  
x H395 mm 
Opbergdiepte, horizontaal:   
235 mm 
Displaydiepte klep: 28 mm 
(bij beide modellen).

Materiaal Acryl, PMMA.
Overige   Sleutelgat boringen zijn 

voorzien aan de achterzijde.
Design Eurobib Direct.

Look me up 250
E50338 mat wit €145,00
E50339 groen €145,00
E50340 petroleumblauw   €145,00

Look me up 300
E50342 mat wit €163,50
E50343 groen €163,50
E50344 petroleumblauw   €163,50

Extra kleuren?
Vraag het ons! We kijken er naar uit 
u te mogen helpen!
Bezoek onze webshop voor meer 
informatie over andere beschikbare 
kleuren.

De wijze uil geeft advies!

Gebruik boxen in verschillende 
kleuren op de legborden om 
ze wat meer kleur te geven, 
onderverdelingen te maken of 
specifieke onderwerpen in de 
kijker te zetten. 
Geef kleur aan uw bibliotheek! 
De keuze is aan u.

D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Andere kleuren

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.



SBNL - Schulz Benelux bvba
Appelweg 94C
B-3221 HOLSBEEK 

Tel. 016 623 340 
info@sbnl.be  
www.eurobib.be 

Wij staan voor volledigheid
Ons doel is om volledige oplossingen te  
bieden voor bibliotheken en publieke  
ontmoetingsplaatsen. 

Met ons enorme assortiment van bijna  
1500 bibliotheekgerelateerde producten 
komen we tegemoet aan de meeste  
behoeften, gaande van onderdelen, display- 
systemen en interieurproducten. U kunt  
onze producten vinden in de catalogus en 
op onze webshop www.eurobib.be waar u 
snel en gemakkelijk kunt bestellen wat uw 
bibliotheek nodig heeft.

Er is van alles, gaande van boekverzorgings- 
producten over media-opslag; tot opwindend 
kindermeubilair en klassieke boekenwagens. 

Sinds het jaar 2000 behoren we tot de 
Lammhults Design Group, een wereldwijd 
gekende naam wat het ontwerp van meubels 
en interieurs betreft. Hier vindt u enkele van 
Scandinavië’s toonaangevende designmerken, 
voornamelijk in de bibliotheekwereld.

Door ons sterk netwerk kunnen we totaal- 
oplossingen bieden in creatieve, aantrekkelijke 
en functionele interieurs voor bibliotheken en 
andere openbare ontmoetingsplaatsen.

Welkom!

www.eurobib.be
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