
Zon, zee, strand, en een leuk prentenboek

Maak van uw jeugdafdeling een strandlandschap waarin uw jonge lezers kunnen genieten van 
een vakantiegevoel. De opvallende boekenbakken in de vorm van dobberende zeilboten hebben 
een seingevend effect.  De hellende romp onderstreept de dynamiek van de boot en biedt de 
mogelijkheid om de boeken naar leeftijd te ordenen ...  In het, lagere, achterdek de boeken voor 
de allerkleinsten, in de boeg vinden grotere kinderen hun boeken. Het zeilschip is beschikbaar 
met 6 vakken, of in variant met 4 vakken en bijhorende boegtafel vooraan.  De boegtafel biedt 
de kinderen de mogelijkheid om staand of zittend te lezen. 

Het zeilschip kan vrij opgesteld worden en naar wens gecombineerd worden met andere meube-
len. Massief houten zitbanken accentueren het openluchtkarakter van deze strandomgeving en 
nodigen de kinderen uit om met hun neus in de boeken te duiken. Vierkante prentenboekenbakken 
in verschillende hoogtes en ronde poefs geven een zee aan mogelijkheden om het leesstrand 
verder uit te breiden en te combineren.
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Zeilboot, model LESCHITI
Met 6 vakken 30 cm bij 30 cm, 
voor ca. 150 prentenboeken.
Afwerking:  gemelamineerd houten meubel, 
met zwarte ribrubber.
Lengte 115, hoogte 139, breedte 66 cm

Bestelnummer B 9550 000 [_]

Zeilboot met boegtafel, 
model LESCHITI
Met 4 vakken 30 cm bij 30 cm, 
voor ca. 100 prentenboeken.
Afwerking:  gemelamineerd houten meubel, 
met zwarte ribrubber.
Lengte 145, hoogte 139, breedte 76 cm

Bestelnummer B 9551 000 [_]

Vul het kleurnummer in op de laatste 
positie van het bestelnummer.

Rood [2]

Ijsblauw [3]

Rood [2]

Ijsblauw [3]

Strandbank, 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

Patrijspoort, model BL
Patrijspoort als decoratie op boekentoren 
of zijwand
Ø 40 cm.  Afwerking: zwarte MDF

Bestelnummer B 9555 001

Anker, model ANK
Anker als decorelement 
voor de boekenbak of een zijwand
Breedte 66, hoogte 68 cm.  
Afwerking: zwarte MDF met ankertouw

Bestelnummer B 9555 000

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

Boekentoren, model BT
Dubbelzijdig, op zwenkwielen, 
waarvan 2 met rem.
Aan de 2 zijden, 3 vaste legborden, 
vakhoogte ca. 38 cm. 
Afwerking: gemelamineerd hout
Breedte 52, diepte 64, hoogte 175 cm

Bestelnummer B 7480 000 [_]

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

Bestelnummer B 9590 001  rood
 B 9590 002  zwart
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