
Een lees- en onderzoeksruimte voor jonge wetenschappers met briljante ideeën.  
Lanceer uw nieuwe kinderbibliotheek met deze herkenbare blikvanger.  
De drie boogvormige werkplaatsen zijn door de raketvorm afgescheiden en ruim 
genoeg om ook met twee plaats te nemen.  De raket kan vrij in de ruimte opgesteld 
worden en naar wens met gepaste toebehoren voor iedere missie uitgebreid 
worden.  
Zo ontstaat, met behulp van integreerbare pc-boxen, een kindgerichte internethoek.  
En, in combinatie met prentenboekenbakken creëert u een nog ruimtelijker 
leeslandschap met een centrale leestafel.

three, two, one- ignition!

Combinatievoorbeelden
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Raket, model RAK1
Ruimtelijke opstelling en combinatiemogelijkheden 
met de verschillende bijpassende meubelen.
Drie tafelbladen bieden elk plaats aan 2 kinderen.
Afwerking: gemelamineerd hout, 
                  zilverkleurig metaal
Hoogte 228, diameter 190 cm
Tafelblad: breedte 138, diepte 60 cm
Tafelhoogte 58 cm

Bestelnummer B 9530 000 [_]

Poef, model SIKI 34
Kindvriendelijke poef, 
met harde schuimvulling
Hoogte 34 cm, 
diameter 35 cm

Bestelnummer  B 9590 001  rood
 B 9590 002  zwart

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

Bestelnummer  B 9591 001  rood
 B 9591 002  zwart

Wit [1]

Ijsblauw [3]

Rood [2]

Olijfkleur [4]

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 [_]  
 
Andere kleuren en uitvoering op wielen zie pag. 58

Zitbank, model SIBA-K
Gebogen zitbankje. 
Past qua vorm goed bij de raket 
Afwerking: gemelamineerd hout
Breedte 130, zithoogte 34 cm

Bestelnummer B 9575 003 [_]

Pc-box, model REBO-K
Integreerbaar in de raket.
Vooraan afsluitbaar deurtje.
Achterkant uitneembaar wandje voor 
kabelaansluiting, boven- en onderaan 
ventilatiesleuven
Afwerking:  ombouw gemelamineerd hout
      deurtje geperforeerd metaal zilvergrijs
Binnenmaten: breedte 23, diepte 55 cm, 
hoogte 48 cm

Bestelnummer B 9531 000 [_]

Vul het kleurnummer in op de laatste 
positie van het bestelnummer
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