
Burchttoren, model BUTU
Te combineren met de burchtpoort 
Op plint, dubbelzijdig met 
2 x 4 verstelbare legborden.  
Tussenruimte ca. 300 mm
Afwerking: gemelamineerd hout
Breedte 52, diepte 64, hoogte 175 cm

Bestelnummer B 7482 000 [_]

Boekentoren, model BT
Dubbelzijdig op zwenkwielen, waarvan 2 
met rem.
Aan de 2 zijden 3 vaste legborden, 
vakhoogte ca. 380 mm.
Afwerking: gemelamineerd hout
Breedte 52, diepte 64, hoogte 175 cm

Bestelnummer B 7480 000 [_]

Kantelenset, model TZS
Te gebruiken op de boeken- 
of burchttoren 
Afwerking: MDF zwart
Breedte 56 diepte 68, hoogte 20 cm

Bestelnummer B 9525 003

Stenenset, model SST
Te plaatsen op de boeken- 
of burchttoren of zijwand 
Afwerking: MDF zwart
Breedte 44,  hoogte 38 cm

Bestelnummer B 9525 004

Leliewapenschild, model LLS
Te gebruiken op de boeken- 
of burchttoren of zijwand 
Afwerking: MDF zwart
Breedte 46,  hoogte 61,5 cm

Bestelnummer B 9525 001

Kanteel, model RZ
Te gebruiken op een zijwand 
Afwerking: MDF zwart
Breedte 57,  hoogte 20 cm
Bij legborddiepte 30 cm 
dient de „M“ in het bestelnummer 
te worden vervangen door „N“

Bestelnummer B 9525 0M2
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Prinsessen, ridders en sprookjeskastelen hebben hun aantrekkingskracht op 
kinderen niet verloren, ook niet in het tijdperk van de computerspelletjes!! De 
burchttoren is uitstekend geschikt om aan beide zijden boeken te plaatsen. De 
burcht is aan de achterzijde net zo aantrekkelijk als aan de voorzijde. Door de 
in hoogte verstelbare legborden kunnen verschillende boekformaten geplaatst 
worden.  

Ook de stabiele ophaalbrug in tafelvorm nodigt uit om de burchttoren aan beide 
zijden te bezoeken en creëert voor deze ridderlijke themawereld bijzondere 
mogelijkheden om al spelende te lezen. Zijwanden versierd met themamotieven 
maken het geheel af.

Mijn bibliotheek 
is mijn burcht

Burchtvlag, model BF
Metalen vlag, zilverkleurig met 
rood kruis.
Breedte 40, hoogte 30 cm

Bestelnummer B 8099 002 XX 
Past op de kanteelset

Burchtpoort, model TOBO
In combinatie met de burchttoren.
Doorganghoogte ca. 120 cm
Afwerking: gemelamineerd hout
Breedte 118, hoogte 160 cm

Bestelnummer B 9520 000 [_]

SchulzLetteringservice op aanvraag

Vul het kleurnummer in op de laatste 
positie van het bestelnummer

Wit [1]

Ijsblauw [3]

Rood [2]

Olijfkleur [4]

Burchtpoort met ophaalbrug, 
model TOBOZU
In combinatie met burchttoren.
Afwerking: gemelamineerd hout.
Tafel, breedte 90, hoogte 58 cm,
Breedte 118 cm, hoogte 160 cm

Bestelnummer B 9521 000 [_]
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Poef, model SIKI 34
Kindvriendelijke poef, 
met harde schuimvulling
Hoogte 34, diameter 35 cm

Bestelnummer B 9590 001  rood
 B 9590 002  zwart

Zitblok, model SIKIQU
Kindvriendelijke poef, 
met harde schuimvulling
Breedte 72, diepte 72, hoogte 32 cm

Bestelnummer B 9591 001  rood
 B 9591 002  zwart 

Zitbank, model SIST
Lekker dromen en zalig lezen op deze bank.
Vrije opstelling en willekeurige combinaties.  
Robuust massief onbehandeld hout 
met een natuurlijk oppervlak
Breedte 90, hoogte 34, diepte 52 cm.

Bestelnummer B 9570 000

Prentenboekenbak, model KTE-K
Voorzien van 4 vakken 33 bij 33 cm
Capaciteit ca. 110 prentenboeken
Afwerking: gemelamineerd houten 
meubel,
met zwarte ribrubber
Breedte 72, diepte 72 cm

 Bestelnummer
Hoogte 32 cm B 9620 100 [_] 
Hoogte 52 cm B 9620 000 [_] 
Hoogte 72 cm B 9620 200 [_]

Ander kleuren en uitvoering op wielen 
zie pag. 58

Kranten- of tijdschriftenhouder, 
model ZEZEP 
Te monteren op een toren of zijwand
Afwerking: volgens kleurenkaart  
Breedte 37, diepte 9, hoogte 99 cm

 Bestelnummer
Per stuk B 7702 000 XX

Afbeelding: 3 cd-displays

Cd-display, model CDD
Te monteren op een toren of zijwand.
Capaciteit 7 cd‘s
Afwerking: volgens kleurenkaart 
Breedte 15, diepte 5 cm, hoogte 90 cm

 Bestelnummer
Per stuk B 7711 000 XX
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Ooit een burcht gebouwd ?
De burchttoren en burchtpoort kunnen in verschillende opstellingen gecombineerd worden, 
ook in hoek.  Laat u inspireren door de voorgestelde combinatiemogelijkheden en word zelf 
bouwmeester van uw eigen leesburcht.  Het open poortgebouw kan met poefs, zitkussens 
of prentenboekenbakken in verschillende hoogtes gecombineerd worden, voor elk wat wils. 
Met 4 burchtpoorten bouwt u een kasteel (zie combinatievoorbeeld 5).  
En de draak?  Die lacht ons vriendelijk toe …

Combinatievoorbeelden
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Zitbank, model SIST
Lekker dromen en zalig lezen op deze bank.
Vrije opstelling en willekeurige combinaties.  
Robuust massief onbehandeld hout met een 
natuurlijk oppervlak
Breedte 90, hoogte 34, diepte 52 cm.

Bestelnummer B 9570 000

Prentenboekenbak, 
model KTE-K
Voorzien van 4 vakken 33 bij 33 cm, 
capaciteit ca. 110 prentenboeken
Afwerking: gemelamineerd 
houten meubel,
met zwarte ribrubber
Breedte 72, diepte 72 cm

 Bestelnummer

Hoogte 32 cm B 9620 100 [_] 
Hoogte 52 cm B 9620 000 [_] 
Hoogte 72 cm B 9620 200 [_]

Ander kleuren en uitvoering op wielen 
zie pag. 58

Vul het kleurnummer in op de laatste 
positie van het bestelnummer

Wit [1]

Ijsblauw [3]

Rood [2]

Olijfkleur [4]

SchulzLetteringservice op aanvraag
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Kanteel, model RZ
Te gebruiken op een zijwand 
Afwerking: MDF zwart
Breedte 57,  hoogte 20 cm
Bij legborddiepte 30 cm 
dient de „M“ in het bestelnummer 
te worden vervangen door „N“

Bestelnummer B 9525 0M2

Stenenset, model SST
Te gebruiken op de boeken 
(zie pag. 54) - of burchttoren 
of zijwand (zie pag. 58)
Afwerking: MDF zwart
Breedte 44, hoogte 38 cm

Bestelnummer B 9525 004

Vandaag al een draak verslaan ?

Burchtvlag, model BF
Metalen vaandel, zilvergrijs 
met rood kruis. 
Breedte 40, hoogte 30 cm

Bestelnummer B 8099 002 XX 
Past op de kanteelset

Bestelnummer B 8099 002 QU
Past op Quadra-rekken

Leliewapenschild, model LLS
Te gebruiken op de boeken- of 
burchttoren of zijwand 
Afwerking: MDF zwart
Breedte 46, hoogte 61,5 cm

Bestelnummer B 9525 001

Paps, wanneer galopperen we terug naar huis ?

Was de vraag van mijn 5-jarig zoontje na 2 dagen fotostudio als ridder en 

drakendoder.

Norman Michalke, kwaliteitscontrole
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