Plus-series
VEELZIJDIG, KLEURRIJK, DUURZAAM
D ESI G N E u r o b i b d i r e c t

plus-series
VEELZIJDIG, KLEURRIJK, DUURZAAM
PLUS SERIES omvat een breed gamma aan bibliotheekmeubelen. Alles van boekenwagens tot kinderbibliotheekrekken en nog veel meer. Het Plus meubilair heeft een aantal belangrijke kenmerken. Het gamma
is volledig opgebouwd uit multiplexen panelen waarvan de randen zichtbaar blijven en het is afgewerkt met een
waterbestendig Polyrey laminaat. Door deze materiaalkeuze zijn de kleurencombinaties eindeloos. Een aantal
standaard kleuren worden op voorraad genomen om een snelle levertermijn aan te bieden. Maakt u liever een
eigen kleurenkeuze uit het Polyrey gamma? Contacteer ons voor de kleurafwerkingen en de levertermijnen.

EEN SELECTIE VAN BOEKENWAGENS UIT DE PLUS SERIE:

Ven plus

ÖLAND plus

Displaywagen XL Plus

Veelzijdig in gebruik …
Dubbelzijdige boekenwagen met drie
vlak geplaatste planken waarvan er één
verplaatsbaar is. Veelzijdige boekenwagen met
veel capaciteit.
Capaciteit : Ca. 200 boeken (normale grootte).
Afmetingen : B1010 x D430 x H1090 mm.

Compact met ruime legbordplaats …
Functionele enkelzijdige boekenwagen met
drie vaste, schuin geplaatste planken.
Capaciteit : Ca. 100 boeken (normale grootte).
Afmetingen : B1010 x D350 x H1090 mm

Veel verticale ruimte …
De grote broer van Gotland Plus is een
dubbelzijdige boekenwagen met aan elke
zijde zes verplaatsbare legborden
(12 legborden in totaal).
Capacitet : Ca. 280 boeken (normale groote)
Afmetingen : B665 x D430 x H1695 mm.

Gotland plus

Örestad plus

Compact en ruim …
Funktionele, dubbelzijdige boekenwagen
met 8 planken waarvan 4 verstelbaar.
Capaciteit : Ca. 135-150 boeken (normaal)
Afmetingen : B665 x D430 x H1090 mm.

Makkelijk te verplaatsen,
makkelijk vast te pakken ...
Enkelzijdige trolley met vier gekantelde
planken.Vier planken intotaal, drie van
deze zijn verstelbaar.
Capaciteit: ca. 70 standaard volumes.
Afmetingen : B460 x D497 x H1150 mm.

Halland plus
Soepel en gemakkelijk om te rijden …
Handige enkelzijdige boekenwagen met vier
naar buiten stekende (meer plankdiepte), schuin
geplaatste planken met afgeronde hoeken.
Capaciteit : Ca. 70 boeken (normale grootte).
Afmetingen : B530 x D480 x H1115 mm.

ANDERE KLEUREN?
Wist u dat onze boekenwagens ook in andere kleuren
beschikbaar zijn? Contacteer onze klantendienst
op +32 (0)16 623 340 voor meer informatie.

showandstore plus
PRESENTATIE EN OPSLAG
Aantrekkelijke opslag en presentatie van tijdschriften, kranten en andere magazines
in een slanke tijdschriftenkast. De deuren zijn voorzien van een acrylaten front met
een royale diepte zodat ze ook geschikt zijn voor de grotere magazines.

Showandstore plus
3x4 vakken, wit of zwart
Kastdeuren met acryl fronten voor
de perfecte weergave; ruime scherm
diepte (geschikt voor grotere tijdschriften). De interne compartimenten
zijn uitgerust met drie periodieke dozen
in A4-formaat. Eenvoudig te monteren.

Storeandhide plus lade,
wit of zwart
Extra opbergruimte onderaan,
op wielen, past onder Showandstore.
Uitgerust met een geribbelde
rubberen mat op de bodem om
wegglijden van de boeken te vermijden
en ruimte voor staande A4-formaten.

Anette et Anette Plus
Prentenboekenbak met grote capaciteit! Compartimenten
voor presentatie met drie vakken en een praktische lade
onderaan met twee compartimenten, uitgerust met wielen.
Capaciteit : ongeveer 140 + 70 (lade) prentenboeken.
Meerdere kleuren of
houtafwerkingen?
Contacteer ons – we
helpen u graag verder!

Quattro plus displayzuil
DISPLAYZUIL OP WIELEN
Slim ontworpen mobiele vierzijdige toren voor frontale display van bv. boeken en tijdschriften.
Geleverd met 16 displayhouders, een wielenset en stelvoetjes. Beschikbaar in zwart, oranje, wit, limoen en blauw.

Meerdere kleuren of
houtafwerkingen?
Contacteer ons – we
helpen u graag verder!

BROWSERS EN TAFELS VOOR KINDEREN
MEER LEESPLEZIER!
Laat kinderen kennis maken met de kleurrijke en populaire PLUS SERIES. Hier vindt u een selectie
van stevig en duurzaam meubilair voor onze jongste lezers. Geef kleur aan de bibliotheek!
Verkrijgbaar in oranje, wit, limoen en blauw.

Prentenboekenbak Plus
Leuke prentenboekenbak! Vrijstaande boekenbak
met zes vakken en vijf verstelbare en verwijderbare
tussenschotten. Verstelbare poten en rubberen mat
op het wegglijden van de boeken tegen te gaan zijn
inbegrepen. Wielen apart verkrijgbaar op bestelling.
Capaciteit: +/- 80 prentenboeken.

Kindertafel Plus
Royale tafel waar twee kinderen tegelijkertijd kunnen lezen of spelen.
Met praktisch opbergvak voor prentenboeken,speelgoed, enz. en
dit in een spannend en kleurrijk ontwerp. Het decoratieve element
fungeert als een scheidingswand en ook als rug wanneer u deze bak
gebruikt voor frontale weergave van prentenboeken.Een tafel die
garant staat om kinderen te inspireren om te lezen en te spelen.

DE SHOWALOT COLLECTIE
MULTIFUNCTIONELE OPLOSSINGEN
Bent u op zoek naar een display met flexibiliteit? Showalot is het juiste antwoord.
Vorm met gemak enkelzijdige displays om tot dubbelzijdige tafels of computerstations.
Of maak er gewoon een dubbelzijdige display van!
Flexibiliteit is het sleutelwoord!
Ontwerp: Louise Hederström

Showalot Board Plus
Omkeerbare stellage voor display van
boeken, pocketboeken e.a. Voor plaatsing
tegen een wand. Compleet met vijf
verplaatsbare planken en stelvoetjes.
Achterkant en planken in wit langs de
ene zijde en zwart aan de andere zijde.

Showalot Ladder Plus, zwart of wit
Uitgerust met vijf verstelbare planken met opstaande voorrand. Kan tegen een wand
worden geplaatst maar kan ook vrijstaand worden opgesteld door twee delen tegen
elkaar te plaatsen. De legborden zijn onderling verstelbaar en het geheel laat zich
gemakkelijk verplaatsen. Inclusief stelvoeten en hulpstukken om twee delen met
mekaar te verbinden. Eenvoudig te monteren.

ShowItall Plus werkblad, zwart of wit
Met een set van optionele werkbladen kan
de Showalot Ladder omgevormd worden
tot een werkstation met een variabele
hoogte. Plaats twee secties tegen elkaar en
vervang de legborden door een werkblad
op de gewenste hoogte. De bodemplaat
zorgt voor de stevigheid.

High pressure laminate (HPL) is uiterst bestand tegen
schokken en krassen en blijft er, zelfs onder veeleisende
omstandigheden, als nieuw uitzien,. Contacteer onze
klantendienst +32 (0)16 623 340 voor meer informatie.

Showalot Picturebook, zwart of wit
Twee verplaatsbare kastplanken met opstaande rand.
Ook verkrijgbaar in vrijstaande uitvoering waarbij twee secties
tegenover elkaar worden geplaatst. Eenvoudig om de plankafstand te veranderen en om de stellage te verplaatsen of weg
te zetten. Kantelbare stelvoetjes en beslag om twee secties aan
elkaar te zetten inbegrepen. Eenvoudige montage.

Readalot Plus werkblad, zwart of wit
Showalot Picturebook kan met een handige
op bestelling verkrijgbare optie worden
omgetoverd in een veelzijdige lees- en
speeltafel met variabele hoogte.
Hoogte: 605 alt. 710 mm.
Boomerang Plus boekentafel,
zwart of wit
Een uitnodiging om te lezen!
Vrijstaande, dubbelzijdige boekentafel met vijf hellende kastplanken
per zijde. Capaciteit: Ca. 100 normaal
grote boeken.

Boomerang Mini Plus, wit
Een kleinere versie van de Boomerang
boekentafel. Aanzienlijk lager en niet zo diep.
Houder in metaaldraad welk er voor zorgt dat
de boeken op hun plaats blijven. Aantrekkelijk
en makkelijke tafel voor prentenboeken. Kan
worden uitgerust met wieltjes.

ready eN ready plus
Van zitbank tot legbord
Slimme mobiele module met een zitfunctie en een ruime boekopslagcapaciteit.
Blaas je boekenrekken nieuw leven in door het onderste legbord te vervangen door
de READY module.
Een veelzijdig meubel dat alles op zijn juiste plaats zet; opslagruimte voor
speelgoeddozen of voor handtassen van bibliotheekbezoekers. Ook perfect om
tijdelijke ontmoetingsplekken te creëren. Eenvoudig om te verrijden en te verplaatsen.
Ontwerp : Jens Rehammar
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