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PRESENTATIE TOREN LABYRINTH XL

Meer dan gewoon een presentatie meubel

Presentatie torens zijn een belangrijk onderdeel van de moderne bibliotheek.

We hebben de basis van de populaire Labyrinth boekentoren genomen en hieraan functies toegevoegd, met het behoud van de duideli-
jke vormgeving van de Labyrinth series. De grote compartimenten kunnen uitgerust worden met metalen kleppen, om opbergruimte te 
creëen voor opslag of presentatie.

Dit maakt van de Labyrinth XL een praktisch, functioneel meubel met vernieuwde opties.



De Labyrinth XL presentatie toren is geschikt voor al uw opberg-en presentatie noden.

De verschillende hoogte mogelijkheden maken het mogelijk tot wel 100 tijdschriften op te bergen.

Het flexibele kleurgebruik en de verschillende mogelijkheden voor presentatie volgen ons motto ‘vorm volgt functie’ en maken van de 
presentatie toren Labyrinth XL een echte meerwaarde voor uw bibliotheek!

Het ontwerp van 

dit presentatie-

meubilair is buiten-

gewoon, terwijl het 

nog steeds intuïtief 

en natuurlijk is.

De vakken en de 

legplanken zijn op 

een logische en 

spannende manier 

geplaatst.

RUIM JE KANTOOR OP!
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LABYRINTH 
PRESENTATIE TOREN

Boekenkast
B 1180 x D 580 x H 1091 mm

Boekentoren
B 580 x D 580 x H 1100 mm

Boekentoren
B 580 x D 580 x H 1750 mm

FEITEN

Product details

De Labyrinth XL wordt vooral gebruikt voor het stockeren van media in grote formaten, of dat nu boeken, tijdschriften of folders zijn. Je kan 
ook eens ons kleurrijk assortiment aan accessories van Eurobib gebruiken in de Labyrinth XL om de media van uw keuze te presenteren.

De Labyrinth XL is beschikbaar in 3, 4 of 5 niveaus, wordt geleverd zonder kleppen en is uitgerust met 4 wielen, waarvan er twee vergrendel-

baar zijn.

AFMETINGEN

 D690 x B690 x H1192/1545/1898 mm 
 4 compartimenten per verdiep 
 D290 x B360 x H334

MATERIAAL & KLEUR
 De basis van de toren is gemaakt 
van 19mm gefineerde/melamine bekle-
de spaanplaat en wordt geleverd in wit.

     De optionele kleppen zijn gemaakt 
van gelakt staal en kunnen ook nog ach-
teraf toegevoegd worden. De kleppen 
zijn beschikbaar in oranje, rood, groen 
en licht grijs.

     Andere kleuren op aanvraag.

TIJDSCHRIFTEN
De breedte is geschikt voor tijdschriften 
met de standaard DIN 821-1.
Per compartiment:
     7 tijdschriften met rugdikte van 50 mm
     5 tijdschriften met rugdikte van 70 mm
     4 tijdschriften met rugdikte van 80 mm

Boekenkast Boekentoren Boekentoren


