
Zware lasten wagen, model WB 30
Stabiele wagen voor zéér zware belasting.  
Grote wielen verzekeren een hoge mobiliteit.
Frame 30/30 mm: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd 
4 wielen Ø 20 cm met universeel loopvlak in grijze rubber.
Breedte 100 cm, diepte 60 cm, hoogte 120 cm, vakhoogte 34 cm.

Bestelnummer     B 7867 0W0 BW

Compactwagen,  model WA 5
Klein, fijn en praktisch.  
Deze wagen kan dienen voor boekentransport, 
als presentatiewagen of als bijzetwagen.
Onderste vak asymmetrische dieptes (30/22 cm).
Gefineerd of gemelamineerd hout.
Handgrepen in aluminium
4 wielen Ø 7,5 cm, waarvan 2 met rem.
Breedte 54 cm, diepte 54 cm, hoogte 91 cm, vakhoogte 35 cm. 

Bestelnummer      B 7865 000 BW

Verhuiswagen, model WU 1
Optimale wagen voor het verhuizen van boeken en diverse media.

Verkrijgbaar in 2 hoogtes.  Grote wielen verzekeren een hoge mobiliteit.  Voor 
een veilig transport is er de versie met spanriemen.

In smalle gangen heeft de wagen het voordeel dat de medewerker 
niet links en rechts voorover moet buigen om de boeken te nemen.

Frame Ø 28 mm.
Metalen delen: geëpoxeerd metaal

Houten delen: gefineerd of gemelamineerd 
4 wielen Ø 15 cm met universeel loopvlak in grijze rubber, 

2 wielen met rem.
Breedte 60 cm, diepte 60 cm, hoogte 118/ 150 cm.

Bestelnummer B 7868 15M BW   Hoogte 118 cm, met spanriemen 
 B 7868 25M BW   Hoogte 150 cm, met spanriemen
  
Bestelnummer B 7869 15M BW   Hoogte 118 cm, zonder spanriemen
 B 7869 25M BW   Hoogte 150 cm, zonder spanriemen

Speciale wagens
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Boekenbak:
breedte 60 cm, hoogte 32 cm, diepte 40 cm

Inleverbox voor boeken en multimedia, model WR 2
Inleverbox met dubbele functie.  Aan de ene zijde voorzien voor teruggave van boeken.  
De boeken glijden via de gleuf over een schuin vlak in een verrijdbare boekencontainer.  

Bij het uitnemen van de boekencontainer wordt de gleuf vergrendeld.

Aan de andere zijde is een gleuf voor het inleveren van cd’s, dvd’s, enz.  
De media glijden over een schuin vlak in een afzonderlijk afsluitbaar vak. 

Metaalgrijs in combinatie met fineer of laminaat.
Breedte 62 cm, diepte 115 cm, hoogte 124 cm.

Boekencontainer breedte 46,5 cm, diepte 106 cm, hoogte 87 cm.
Boekengleuf breedte 38 cm, hoogte 7 cm

Multimediagleuf breedte 6 cm, hoogte 3,5 cm 

Bestelnummer B 7871 00. BW  Houten boekencontainer met op 
  de bodem schuimrubberbekleding.

  Alternatief met veerbodem 

Bestelnummer B 7873 00. BW  De boekencontainer met houtenveerbodem
  biedt een hogere capaciteit. 
  Bodem bekleed met schuimrubber
  0 zonder opschriften,

  
1        ,  2        ,  3        ,  4        ,  5D GB F I NL

 

Inleverwagen, model WR 1 
Mobiele, afsluitbare inleverwagen met uitneembare boekenbak. 
De gleuf heeft een pinnenrooster om te vermijden dat de boeken 
er via deze gleuf uitgehaald kunnen worden.  De bak heeft een 
schuimrubberbekleding om beschadiging bij de boeken te voorkomen. 
De boeken glijden via een schuin vak naar beneden.
Metaalgrijs met gefineerde of gemelamineerde omranding.
Breedte 78 cm, diepte 45,5 cm, hoogte 87 cm 
Inlevergleuf breedte 30 cm, hoogte 7 cm 
 
Bestelnummer      B 7870 00 .  BW 
  0 zonder opschriften, 

  
1        ,  2        ,  3        ,  4        ,  5D GB F I NL

Inleversystemen
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Kleuren bezitten de kracht emoties op te wekken. Ze wekken sym-
pathieën en antipathieën op, verwekken stemmingen en gevoelens.  
Niemand kan zich aan hun uitwerking ontrekken.  
In de architectuur speelt het bepalen van de kleur een belangrijke rol.  
Door de juiste kleurkeuze in een inrichting komt men tot een harmonieus 
geheel.  Kleuren zorgen voor contrasten.
Met onze uitgebreide kleurenkaart bieden wij u de mogelijkheid uw 
inrichting naar eigen kleurgevoel ter realiseren.  Uiteraard staan wij ook 
voor speciale wensen open.

Kleurenkaart

Prijsgroep

Prijsgroep

Prijsgroep

Inleversysteem voor zowel binnen als buiten

Inleverbox CORBIS
Vaste, afsluitbare inleverbox. De metalen ombouw is zowel geschikt voor bin-
nen als buiten. De media worden aan de ene kant in een stevige metalen lade 
geplaatst. Bij het sluiten glijden de media via de schuif over een hellend vlak in de 
verende bodemwagen. Eens de wagen vol of weggereden is, wordt de inleverlade 
automatisch vergrendeld. Het display op de schuif geeft rood aan. Door het terug-
plaatsen van de wagen ontgrendelt de schuif en geeft het display terug groen aan. 
Het systeem werkt puur mechanisch en heeft dus geen stroomtoevoer nodig.

Metaal gelakte behuizing, incl. bevestigingsmateriaal voor vloerbevestiging, 
breedte 600 mm, diepte 1200 mm, hoogte 1330 mm. Draairichting van de deur is 
verwisselbaar. RVS-uitvoering op aanvraag.

Stevige lade met een vlotte glijding door zelfsluiting en demping. Vandalisme-
bestendig door naar binnen geplooid handvat en een geperforeerde bodem ter 
bescherming tegen vloeistoffen.
Binnenafmeting van de lade: breedte 365 mm, diepte 310 mm, hoogte 90mm. 
Bedieningshoogte van de lade: 1240 mm.

Inleverbox CORBIS incl. schuiflade
zonder verende bodemwagen.

Bestelnummer B 7890 000 XX  

Verende bodemwagen
Voor efficiënt ledigen en werken raden we het gebruik van minstens twee verende bo-
demwagens aan. De wagen is uitgerust met een bodem met progressieve afzakking, 
hoe meer boeken in de wagen, hoe dieper de bodem zakt. Is de verende bodemwa-
gen volledig gevuld dan blokkeert het mechanisme de uittreklade en zet het display 
ervan op rood.

Hout gemelamineerd lichtgrijs, breedte 440 mm, diepte 1060 mm, hoogte 800 mm.
Incl. 4 wielen waarvan 2 met rem.

Bestelnummer B 7891 000 XX
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