
Presentatiereeks 
WOW! Presentatiereeks WOW!

WOW! Traptafel
Zet verschillende scenes op: eieren kleuren, koken, reizen, 
wandelen, bakken, elk seizoen heeft zijn eigen thema. 
De traptafel biedt u drie niveaus om uw creativiteit de vrije 
loop te laten.
Afwerking: hout gefineerd of gemelamineerd, paneeldikte 
38 mm, diepte 1000mm, hogere niveaus diepte 325mm, 
hoogte 300/600/900mm, gestel metaal gelakt.

Bestelnummer 
B 7430 000 XX lengte 1000 mm
B 7430 020 XX lengte 1200 mm 

WOW! Presentatietafel, hoog, hoogte 900 mm, breedte 540 mm
Afwerking: hout gefineerd of gemelamineerd, paneeldikte 38 mm
SchulzLetteringservice op aanvraag
Bestelnummer  B 7440 (. .1) XX (. .) breedte         
 08- 800 mm 09-900 mm 10-1000 mm
 11-1100 mm 12-1200 mm 13-1300 mm
 14-1400 mm 15-1500 mm 16-1600 mm
 17-1700 mm 18-1800 mm 19-1900 mm
 20-2000 mm 21-2100 mm 22-2200 mm

WOW! Presentatietafel, midden, hoogte 600 mm, breedte 540 mm
Bestelnummer  B 7440 (. .2) XX (. .) breedte: zie tabel hierboven       

WOW! Presentatietafel, laag, hoogte 300 mm, breedte 540 mm
Bestelnummer  B 7440 (. .3) XX (. .) breedte: zie tabel hierboven 

WOW! Presentatievoet met 3 boekenstandaards
Afwerking: hout gefineerd of gemelamineerd, paneeldikte 38 mm, inclusief 
stelvoetjes, breedte 540 mm, diepte 400mm, incl. 3 boekenstandaards 
hoogte 600/400mm met achteroverhellend vlak, breedte 150mm, hoogte 
200mm, metaal gelakt.

Bestelnummer  B 7445 000 XX

WOW! presentatietafel
Deze meerdelige tafelserie is de marketingtool voor uw bibliotheek. Drie tafelhoogtes vormen een flexibel podium 
voor uw presentatie. De combinatie met twee niveaus kan tegen de muur opgesteld worden, vrijstaand is een 
dubbelzijdige opstelling mogelijk (zie afbeelding). De tafellengtes van dit kastensysteem zijn om de 10cm op 
elkaar afgestemd.  Zo kan de onderste tafel steeds onder in de grotere tafel geschoven worden. De tussenwanden 
kunnen in een aparte kleur uitgevoerd worden en kunnen net zoals de voorzijden met een belettering of 
afbeelding geaccentueerd worden. Aan de voorzijde kan de WOW! presentatietafel gecombineerd worden met 
een presentatievoet voorzien van boekenstandaards (zie afbeelding).

SchulzLetteringservice op aanvraag

Boekenstandaard

Bestelnummer 
B 8210 000 XX verchroomd staaldraad 
Presentatievlak 45 mm, breedte 90 mm, 
hoogte 140 mm
B 8208 000 XX acrylaat 
Presentatievlak 35 mm, breedte 100 mm, 
hoogte 150 mm

WOW! Presentatiepiramide
„Beelden zeggen meer dan 1000 woorden…“ Boekcovers spreken voor zich.  
Schuin geplaatst en op verschillende hoogtes gepresenteerd, zo ziet de klant in één 
oogopslag wat u hem wil aanbieden. De piramide is beschikbaar in twee formaten, 
optioneel op wielen.

WOW! Presentatiepiramide, vierkant, breedte 800mm, diepte 800mm
Bestelnummer  B 7475 001 XX   met 4 wielen waarvan 2 met rem, dia. 75mm    
Bestelnummer  B 7476 001 XX   sokkelversie met rvs-dekor   

WOW! Presentatiepiramide, rechthoekig, breedte 1600mm, diepte 800mm
Bestelnummer  B 7475 002 XX   met 4 wielen waarvan 2 met rem, dia. 75mm    
Bestelnummer  B 7476 002 XX   sokkelversie met rvs-dekor (zie afbeelding) 

SchulzLetteringservice op aanvraag
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Presentatiereeks 
WOW! Presentatiereeks WOW!

De bibliotheek is een echte wereld vol ontmoetingen, communicatie, organisatie en cultuur waarvan de architec-
tuur een belangrijke inspirerende rol vervult. Ze moet uitnodigend zijn, niet alleen een plaats waar je kan lezen 
of leren maar tegelijk ook een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap of school: bibliotheek is leven!  
Laat u inspireren door ons enthousiasme voor bibliotheken. We denken na over de functies van de bibliotheek van 
morgen. Ontdek onze presentatie-ideeën. Stel uw collectie en nieuwigheden ten toon. Laat zien wat belangrijk 
is. De media in de bibliotheek zijn meestal klein, onze presentatiemeubels maken ze groots.

WOW! Traptafel met voetstuk
Nodigt u uit om verschillende presenatievormen uit te proberen, frontaal, schuin of 
met decoratie. Dit meubel maakt gebruik van het zogenaamde “Arena-effect” door 
de naar achter hogeroplopende presentatie. Presentatiehoogtes 300/600/900 mm, 
optioneel op wielen.
Afwerking: hout gefineerd of gemelamineerd, legborddikte 38 mm, diepte 325mm, 
gestel metaal gelakt.
Hoogte 900mm, breedte 1200mm, diepte 1000mm

Bestelnummer  B 7435 000 XX  op 4 wielen waarvan 2 met rem, dia. 75mm 
  (zie afbeelding)
Bestelnummer  B 7436 000 XX  sokkel in rvs-decor

Mobiel zit- en presentatiesysteem 
MIKADO
Aantrekkelijke vorm, grote 
presentatieruimtes, variabele 
zitmogelijkheden en dat allemaal in één 
meubel ?
MIKADO verrast u op meerdere vlakken.
Het trekt de aandacht naar zich toe en 
belemmert het ruimtelijk overzicht niet dat 
zo belangrijk is voor de gebruiker.
Het driedelige systeem bestaat uit twee 
boxen die door middel van een pivoterend 
frame met elkaar verbonden zijn.
De verrijdbare boxen tonen de media 
en kunnen bovendien ook prima als zit 
gebruikt worden.
Het kader biedt meer opties voor 
mediapresentatie of leent zich voor 
visualisering of belettering
Moet het meubel plaats maken voor 
een evenement? Het frame draait over 
één van de boxen en kan gestapeld 
weggereden worden op de rug van de box.

 MIKADO Box
 Afwerking: hout gefineerd of 
 gemelamineerd
 diepte 500 mm, hoogte 495 mm 
 4 wielen met rem dia. 75mm
Bestelnummer 
B 7400 010 XX Lengte 1000 mm
B 7400 020 XX Lengte 1500 mm 
B 7400 030 XX Lengte 2000 mm

 MIKADO frame
 Afwerking: hout gefineerd of 
 gemelamineerd
 paneeldikte 38 mm, 
 diepte 500 mm, hoogte 400 mm, 
 gezamenlijk hoogte 900 mm
Bestelnummer tussenwand in een aparte kleur
B 7401 020 XX Lengte 1500 mm

SchulzBeletteringservice op aanvraag
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