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Handig om te weten

SYMBOOLVERKLARINGEN 
 

Het gereedschapssymbool geeft aan 
dat dit artikel moet worden gemon-
teerd. Hiervoor kan standaard gereed-
schap nodig zijn. Montagevoorschriften 
inbegrepen of als download beschik-
baar via de webshop.

 
Het milieusymbool beschrijft producten 
met verwijzing naar de materialen, hun 
eigenschappen en milieuvoorwaarden 
of andere relevante informatie die het 
weten waard kan zijn. 

 
Het infosymbool geeft kennis en 
goede raad waar u gebruik van kunt 
maken. Bijvoorbeeld hoe een product
moet worden verzorgd of waar u even-
tueel op moet letten. Bij ons groeien 
uw ideeën!

 
Het symbool “leveringstijd” geeft 
de leveringstijd van het product aan 
(in weken), i.e. 2-4 weken. Producten 
zonder dit symbool zijn over het 
algemeen in voorraad en beschikbaar 
voor directe levering. Bestellingen van 
producten in voorraad die zijn ge-
plaatst vóór 12 uur ‘s middags worden 
normaal dezelfde dag verwerkt. 
Raadpleeg de catalogus of de web-
shop voor werkelijke levertijden voor 
het product dat u wilt bestellen.

PRIJZEN 
Alle prijzen worden vermeld in euro 
exclusief btw en levering (gratis 
geleverd vanaf 100 EUR).

ONDER VOORBEHOUD VAN
WIJZIGING 
SBNL - Schulz Benelux behoudt
zich het recht om de voorwaarden
in de catalogus met betrekking tot 

productbeschikbaarheid, -ontwerp, 
-specificaties en -prijs te wijzigen.
Behoudens vergissingen en wegla- 
tingen. Updates of correcties worden 
doorgevoerd in de webshop  
www.eurobib.be. 
 
VOORWAARDEN
EN GARANTIE  
U vindt onze algemene verkoops- en 
leveringsvoorwaarden achteraan in de
catalogus en in de webshop. Wij 
bieden een productgarantie van 2 jaar 
voor materiaalgebreken en productie- 
fouten.

CONTACTGEGEVENS 
SBNL - Schulz Benelux bvba
Appelweg 94C
B-3221 HOLSBEEK
Tel. 016 623 340
info@sbnl.be
www.eurobib.be 

OPENINGSUREN
Van maandag t.e.m. donderdag
van 8.30u tot 17.00u en vrijdag
van 8.30u tot 15.00u.
De webshop is altijd geopend.

Eurobib Direct is een
handelsmerk van Lammhults
Biblioteksdesign AB, Zweden.
Ond.n°: SE556038885101
 
We zijn gecertificeerd
overeenkomstig ISO 14001
en ISO 9001.
We houden onze beloften!

BIBLIOTHEEKONTWERP

Bibliotheken ontwerpen met een eigen 
identiteit is een kunst!

Naast onze Eurobib Direct catalogus en 
onze webshop bieden wij ook een unieke 
kennis aan wat bibliotheekinrichtingen 
en interieurontwerp betreft. Wij creëren 
unieke en trendy omgevingen in een altijd 
veranderende bibliotheekwereld.

Contacteer ons en volg ons op www.sbnl.be  
waar u steeds onze laatste projecten, 
trends, nieuwe producten en tips kan 
terugvinden. 

Eurobib Direct staat voor een gemak-
kelijke toegang tot een enorm gamma 
aan meubilair en accessoires voor 
bibliotheken en publieke omgevingen. 
We hebben onze eerste stapjes in de 
bibliotheekwereld gezet in 1936. Het is 
ons voorrecht om toegewijde klanten 
te hebben die ervan houden om de 
ontwikkeling van onze producten te 
beïnvloeden. Wij waarderen de ideeën 
en de feedback die wij van u ontvangen. 
Uw inzet en interesse is onze magie!

Over magie gesproken - neem eens 
een kijkje bij enkele van onze nieuwe 
producten. Laat u inspireren door onze 
displaystandaards ”Rabbit”, ”Wolf”, 
”Lion” & ”Lioness”, de ”Wildlife-collectie” 
met prentenboekenbakken in de vorm 
van de olifanten ”Elna & Elof” en de 

leeuw ”Leopold” of het displaysysteem 
”On the green twig & on the bare 
twig”, om er maar enkele te noemen.

Deze nieuwe producten, in hun speels 
design, met doordachte oplossingen, 
felle kleuren en robuuste constructie, 
zijn ontworpen voor zowel uw comfort 
als voor dat van de gebruikers (kinderen 
en volwassenen) en dat van het milieu. 
Wij geven hierom.

Ontdek onze nieuwe collectie en ga op 
zoek naar onze populaire producten. 
Blijf op de hoogte van onze laatste 
nieuwtjes door u in te schrijven op onze 
nieuwsbrief op www.eurobib.be en 
volg ons op facebook en pinterest.

Wij adviseren u graag!

BEDANKT, WIJ 
HOUDEN OOK VAN U!

REGNBÅGS-
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Displaystandaards
Brochurestandaards

Muurdisplays

Displayhouders

Boekenkribbe

Presentatieboxen

Presentatiesystemen

Legborddisplays

Informatiedisplays

Boekensteunen &
bibliotheekrekken
Boekensteunen

Antisliptape

Stalen rekkensystemen

Houten rekkensystemen

Rekkensysteem in berkdecor

Aanvullend- &
zitmeubilair
Armstoelen & poefjes

Audio zetel

Kapstokken

Meubels voor de jongsten

Krukjes

Zitkussens

Meenemen & 
opbergen
Plastic tassen & opslagdozen

Tijdschriftenverzamelaars

CD/DVD-verpakkingen

Boekverzorging
Boekfolies & reparatietapes

Omslagen & insteekhoesjes

Etiketbeschermers

Conferentie &
akoestisch materiaal
Projector trolley

Flipchart standaard

Geluidsabsorberend wandensysteem

Whiteboard 

Presentatiescherm

Werken & zoeken
Zoekstations
Werkstations
Tabletstations
Informatiedesks

Opslag- & 
presentatiemeubilair
Muurdisplayoplossingen

Tafels/podia

Boekenladders

Prentenboekenbakken

Tijdschriftentorens

Presentatietorens

AVM-keuzevakken

Opbergmeubilair

Boekenwagens & 
inleverboxen
Enkelzijdige boekenwagens

Dubbelzijdige boekenwagens

Frontale boekenwagens

Vergrendelbare inleverboxen

Mobiele inleverboxen

Inleverbox voor gebruik  

buitenshuis 

Bewegwijzering
Boekblokken

Boekbloketiketten

Lettervellen

Symbolische labels

Magnetische lijsten

Kleurmarkeringen 

Rubriceringsstriphouders

Indextabkaarten

Zelfklevende symbolische displays

Alfabetische index van de producten



Inspiratie 

en laatste 

nieuws

2 jaar 
garantie

Snelle 
levering

Milieu-
vriendelijke 
producten

Makkelijker 
om te kiezen, 
makkelijker om 
te bestellen

Welkom op 
eurobib.be

Pluk de vruchten 
van de boom der kennis
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Presenteer duidelijk om de aandacht te trekken
en om gezien te worden!
Het begeleiden van uw bezoekers doorheen de bibliotheek is een belangrijke taak. Alles 
communiceren wat de bibliotheek te bieden heeft is vanaf nu zeer eenvoudig door ons uitgebreid 
assortiment aan displaystandaards. Gaande van het overbrengen van nieuws en informatie, naar 
het presenteren van de nieuwste boeken tot het uitstallen van een grabbelbox- onze displays en 
signalisatie benadrukken en markeren precies wat je wilt om alles in de kijker te zetten voor de 
bibliotheekgebruikers.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog wachten? 
Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be. Wij heten u alvast van harte welkom!

DISPLAYSTANDAARDS



3372 / 3374

3391

38183818

3818

3375 

3372 / 3375 / 3373

4 www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Decoratieve displays
Nieuwsgierigheid opwekken …
Display voor inspiratie en informatie
over te presenteren onderwerpen.
Vrijstaand of voor montage aan een
wand. Geschikt voor boeken van
kleiner en groter formaat of voor
AVM-materiaal. Verkrijgbaar in
verschillende afmetingen en kleuren.
Ruim uitgemeten displaydiepte.

Materiaal Gelakt metaal.
Overige Sleutelgatbevestigingen.
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct. 

Owl
De populaire displaystandaard ...
Verkrijgbaar in afmetingen : S, M en L.
Ruim uitgemeten displaydiepte.

Capaciteit S, display diepte: 25 mm  
M, display diepte: 43 mm  
L, display diepte: 55 mm

Formaat (B x D x H mm) 
S: 117 x 92 x 191 
M: 199 x 127 x 311 
L: 234 x 137 x 369

3371 S, rood €18,60
3372 S, wit €18,60
3373 M, rood €24,00
3374 M, wit €24,00
3375 L, rood €29,00
3376 L, wit €29,00

Uilen-familie
De ganse familie op een rail … 
We hebben de populaire “uilen-familie”
verzameld en zo hebben we een 
centraal punt voor boeken en andere 
media in de vorm van een wandrail, 
gecreëerd. Een schattige familiereünie!

Formaat B600 x D55 x H383 mm
 Display diepte: 52 mm

3391       €70,00   

Twigs
Op de groene tak ...  
Twigs displaystandaard - geschikt 
voor het presenteren van zowel kleine 
als grote boeken. Een tak van onze 
populaire boom, zie artikel 3816, 
perfect in combinatie met elkaar!
Eveneens beschikbaar als boekensteun,
zie 3819 en 3820 op pagina 72. 

Formaat B226 x D110 x H246 mm
 Display diepte: 88 mm

3818       €11,80   

Laat de 
magie 
beginnen!

Nieuw!

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.
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D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Rabbit 
“Magic” rabbit displaystandaard ...
We kunnen geen konijn uit een hoed
toveren, maar we kunnen wel een konijn
zover krijgen om zijn magie te gebruiken
om een boek te presenteren aan uw
bezoekers. Ontmoet “Rabbit”, familie
van de “Owl”, een andere vriend uit het
bos. Schattig is zijn voornaam!

Formaat B160 x D127 x H342 mm
 Display diepte: 56 mm

3392  €24,00   

Wolf 
“Big bad wolf” displaystandaard ...  
Je moet niet onnodig “huilen” zoals
een wolf! Maar hier is “Wolf”, nog een
andere bewoner van het beukenbos,
familie van de “Owl” en de “Rabbit”.
Ziet er een beetje misleidend uit: Een
wolf is meestal hongerig om te lezen,
maar toch altijd op jacht. Hoe dan ook,
hier is een display voor bezoekers die
hun tanden willen zetten in een heerlijk
eng en spannend boek.

Formaat B192 x D127 x H311 mm
 Display diepte: 56 mm

3393       €24,00   

De wijze uil geeft advies!
Goede raad hoeft niet duur te
zijn. Gebruik het raildisplay om
kunst of foto’s tentoon te stellen
in de bibliotheek, op school
of zelfs thuis. Zie ideeën voor
een “uilen-familieboom“
op pagina 33. 

Leaf
Natuur displaystandaard...
Geschikt voor boeken van kleiner en
groter formaat of voor AVM-materiaal.
Vrijstaand of voor montage aan een
wand. Verkrijgbaar in verschillende
afmetingen: S en M.
Ruim uitgemeten displaydiepte.

Capaciteit S, display diepte: 25 mm 
M, display diepte: 43 mm

Formaat (B x D x H mm) 
S: 166 x 101 x 206 
M: 256 x 127 x 319

3384 S, groen €24,00
3386 M, groen €29,00

Lion & Lioness
Lions read tonight…
De leeuw is de koning der dieren. Dat 
wil zeggen dat hij extra lief, wijs en 
een rolmodel moet zijn voor iedereen. 
Laat de leeuw advies geven en goede 
leessuggesties aanbieden - zet boeken 
in de kijker waar de lezers hun tanden 
kunnen inzetten! Dit is een zeer belang-
rijke taak dus het is niet voor niets dat 
de leeuw een heel belangrijk en vaak 
gebruikt symbool geworden is.
En ... achter elke koning van de jungle 
... staat er een koningin! 

Formaat (B x D x H mm) 
Lion: B299 x D127 x H347 
Lioness: B228 x D127 x H285

 Display diepte: 56 mm
Overige De “Lion” heeft een iets 

donkerdere kleur dan de 
“Lioness”

3394 Lion €32,00
3395 Lioness €28,00 Rrrrroarrrrr 

De ”Lion” en ”Lioness” zijn eveneens 
beschikbaar als zelfklevende etiket-
ten die gebruikt kunnen worden 
op boekenruggen (zie artikel 
2268) en boekblokken (zie artikel 
2269) op p. 23 en de ”Lion” is 
eveneens beschikbaar als stijlvolle 
prentenboekenbak (zie artikel 7657) 
op p. 42. Maak het uw bezoekers 
gemakkelijk om ”makkelijk lezen” 
boeken terug te vinden.

Nieuw!
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D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Slitz
Stel tijdschriften tentoon aan 
de muur ...
Functionele en efficiënte weergave 
van tijdschriften,brochures of andere 
gedrukte media. Dient gemonteerd te 
worden aan de muur of aan een eind-
paneel van een boekenrek. 

Tip: Plaats er één of meerdere samen.

Formaat (B x D x H mm) 
300 x 90 x 120 
Gleuf: 260 x 60

Materiaal Gelakt metaal.
Design Bjarne Hjertvik voor  

Eurobib Direct.

7698  €43,00

You(r)tube
Take the tube...
Functionele muurlijst voor display 
en opslag van brochures en ander 
drukwerk.Te monteren op de muur of 
op een eindpaneel van een boekenrek. 
Voorzien van sleutelgatbevestigingen. 
De diepte van de display is perfect 
geschikt voor tijdschriften en brochures.

Formaat B600 x Ø80 mm 
Gleuf: B500 x 30/50 mm

Materiaal Gelakt metaal.
Design Bjarne Hjertvik voor  

Eurobib Direct.

7689 30 €53,00
7688 50  €53,00

Nieuw!

Nieuw!

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.
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D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Sharp
Stijlvolle wanddisplay, te bevestigen 
op de muur of op eindpanelen van 
een bibliotheekrek...
Multifunctionele display voor boeken, 
schilderijen, enz. Plaats ze in groep 
op de muur, al dan niet in verschil-
lende lengtes, of plaats er meerdere 
naast elkaar om een opvallende lijn te 
creëren. 
Met sleutelgatbevestigingen en een 
rubberen mat in de gleuf om het weg-
glijden van boeken tegen te gaan.

Formaat (B x D x H mm) 
280/580/1000 x 30 x  
22 (Voorkant)/65 (Achterkant)

Materiaal Gelakt metaal of geborsteld 
staal.

Design Eurobib Direct.

Sharp 280
7690 wit €51,00
7691 staal  €51,00

Sharp 580
7692 wit €61,00
7693 staal €61,00

Sharp 1000
7694 wit €77,00
7695 staal €77,00

De wijze uil geeft advies!
Maak gebruik van de magnetische 
etikethouders, 3336, 3338-3341 en label 
met de hand of een labelprinter, 3347 
en 3349 voor duidelijke signalisatie. 
Zie pagina 27.

Hangende 
muurdisplay
Veelzijdige plank voor wandmontage
met opstaande rand vooraan. Kan
afzonderlijk of in groep geplaatst 
worden.
Uitgerust met voorgeboorde gaten
om de montage te vergemakkelijken.

Formaat B500/750/1000 x D96 mm
Materiaal Melamine op spaanplaat.

Wit
82850 500 €60,00
82851 750 €67,00
82852 1000 €73,00

Zwart
82853 500 €60,00
82854 750 €67,00
82855 1000 €73,00

Nieuw!
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D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Cube
Handige, zeer stevige houder in acryl om
aan de wand te bevestigen met een hoog
gedetailleerde afwerking. Voorzien van
gaten om makkelijk te monteren.

Materiaal Acryl, PMMA.
Design Franz James voor  

Eurobib Direct.

Displayplank
Veelzijdige presentatieplank ...
Displayplank met opstaande voorzijde.
Ideaal voor standaard boeken.

Formaat B500/600 x D80 x H90 mm 
Display diepte: 75 mm

6724     500 €20,00
6725     600 €22,00

Media cube
Spannende eye-catcher ...
Zet één boek in het bijzonder in de
kijker. Ideaal voor bureaus, tafels en
etalages. Kan ook worden gebruikt op
een legbord, zo laat u het boek aan
beide zijden zichtbaar.

Formaat B320 x D160 x H320 mm 
Display diepte: 47 mm

6703      €63,00

Displayhouder
Benadruk wat u wilt weergeven ...
Houder met naar achteren gevouwen
afstandhouders wat deze houder uiterst 
stijlvol maakt door de verleidelijke ruimte 
tussen de muur en uw media. Geschikt 
voor standaard boeken en boeken van 
een iets groter formaat.

Formaat B500 x D160 x H220 mm 
Display diepte: 75 mm

6726      €44,00

Alle acryl displays zijn
voorzien van een beschermfolie
tegen transportschade die voor
gebruik verwijderd dient te worden!

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.
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D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Cube 
Cube is een collectie gemaakt uit
stevige acrylstandaards met uitstekende
detailafwerking.

Materiaal Acryl, PMMA.
Design Franz James voor Eurobib Direct.

Media standaard
Handige, kleine standaard in stevig acryl
voor boeken of andere media.

Formaat B120 x D120 x H180 mm 
Display diepte: 40 mm

Eenheid 10 st.

6700  €51,00/verp.

Boekenstandaard
Een standaard die de aandacht van
het boek trekt. Verkrijgbaar in twee
afmetingen.

Capaciteit 1-3 standaard boeken.
Formaat B150 x D100 x H172 mm 

Display diepte: 60 mm
Eenheid 4 st.

6701 smal €33,00/verp.
6702 breed €65,00/verp.

Media standaard, drie verdiepingen
Vrijstaande, enkelzijdige standaard voor
boekendisplay, met drie verdiepingen.
De ruime plankdiepte biedt u de moge-
lijkheid tot twee titels op elke verdieping
te plaatsen. Ideaal voor display op kleine
oppervlakken. Voorzien van een metalen 
onderstel en voet.

Capaciteit 6-18 standaard boeken.
Formaat B200 x D340 x H465 mm 

Display diepte: 70 mm
Condities 

6710 smal €78,00
6711 breed €102,00

Boekenkribbe 
Toon de hoogtepunten ...
Een bewezen oplossing in een nieuw 
jasje. Een handige boekenkribbe om 
boeken of andere media te presenteren. 
Exclusief en opvallend dankzij de dikke 
acryl en de hoogwaardige afwerking. 
Plaats deze kribbe op een tafel, balie of 
op een boekenwagen. Geplaatst op een 
legbord creëer je een leuke eye-catcher. 
Het is ook ideaal voor studenten die 
opengeslagen naslagwerken willen ver-
plaatsen doordat het héél gemakkelijk 
verplaatsbaar is. Eenvoudige montage, 
dankzij het intelligente plug-in systeem.

Formaat (B x D x H mm)  
310 x 250 x190 
Interne  afmetingen:  
285 x 160 x 185

Materiaal Acryl, PMMA, glass look.
Design Franz James voor Eurobib Direct.

3576  €54,00

Nieuw!
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D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Brochurestandaard
Brochurestandaard, A4
Brochurestandaard met een brede
achterkant.

Formaat (B x D x H mm) 
A4: 210 x 145 x 260

3452 A4 €13,70

Åke
Stevige standaard met vier
compartimenten.

Formaat B320 x D175 x H270 mm
Condities 

3415 oranje €59,00
3416 blauw €59,00
3417 helder €59,00

Informatiepaneel
Handig informatiepaneel dat geschikt
is voor de Åke standaard. Creëer uw
eigen tekst op papier of op een etiket
en breng dit langs de zijkant in het
paneel. Kan makkelijk op de achterzijde
bevestigd worden met dubbelzijdige
kleefband.

Formaat B310 x H200 mm 
Display zone:  
B310 x H145 mm

341710  €8,40

Alle acryl displays zijn
voorzien van een beschermfolie
tegen transportschade die voor
gebruik verwijderd dient te worden!

Displaystandaard
Praktische standaards voor informatiefol-
ders e.a. Verkrijgbaar in verschillende
afmetingen.

Formaat (B x D x H mm) 
A5: 150 x 100 x 215 
A4 verticaal: 210 x 115 x 300 
A3: 300 x 140 x 435 
A4 horizontaal: 300 x 90 x 216

3414 A5 €8,40
3426 A4 verticaal €10,40
3427 A3 €18,40
3448 A4 horizontaal €11,60

Presentatiedisplay 
”Stip”
Wek nieuwsgierigheid op met een 
uitgesproken display!
Een aantrekkelijke staande presentatie-
display in acryl in een hoge afwerking. 
De standaard is ideaal om een eye-
catcher te creëren en om boeken een 
aantrekkelijke en royale uitstraling te 
geven!

Formaat B210 x D130 x H200 mm 
Display diepte: 40 mm

Materiaal Acryl, PMMA.
Design Franz James voor  

Eurobib Direct.

3565 wit €25,00
3566 zwart €25,00
3567 bordeaux €25,00

Kaxig
Geweldige presentatiestandaard 
voor een boek of iPad!
Het transparante acryl maakt het 
mogelijk om alle tekst, ook al staat het 
geplaatst achter de voorkant van 
de houder, ongeacht of het om een 
boek of een iPad gaat, te lezen. Deze 
standaard voelt zich zowat overal thuis!

Formaat (B x D x H mm) 
Maxi: 169 x 140 x 140 
Display diepte: 58 mm 
Mini: 117 x 100 x 100 
Display diepte: 41 mm

Materiaal Acryl, PMMA.
Design Franz James voor  

Eurobib Direct.

3571 maxi €16,30
3572 mini €13,00
 

Nieuw!

Nieuw!



3424 3442

3442

3465

3435 3423

3432

3418

3408

3420

3425

11www.eurobib.be Beste l  v ia onze webshop of be l  ons 016 623 340

D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Boekenstandaards
Stapelbare boekenstandaard met 
verschillende hoogtes, breedtes en 
uitvoeringen.

Laag & smal
Verkrijgbaar in helder of blauw acryl.

Formaat B80 x D180 x H125 mm

3418 helder €3,60
3408 blauw €3,60

Laag & breed
Verkrijgbaar in twee afmetingen  
(S en L) in helder acryl.

Formaat (B x D x H mm) 
S: 300 x 180 x 130 
L: 720 x 180 x 130

3425 S, helder €7,90
3420 L, helder €18,60

Hoog & smal
Verkrijgbaar in helder of blauw acryl.

Formaat B200 x D185 x H260 mm

3432 helder €10,80
3465 blauw €10,80

Hoog & breed
Verkrijgbaar in twee afmetingen
(S en L) in helder acryl.

Formaat (B x D x H mm) 
S: 400 x 185 x 260 
L: 700 x 185 x 260

3435 S €22,00
3423 L €38,00

Linnea & Anneli
Allround standaards in een kleinere
afmeting. Ook geschikt voor boeken.
Verkrijgbaar in twee afmetingen.

Formaat (B x D x H mm) 
Linnea: 80 x 90 x 120 
Anneli: 80 x 115 x 200

3424 Linnea €6,00
3442 Anneli €10,30
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Wave
Verrassende kleuren!
Maak gebruik van onze opvallende,
enkel- of dubbelzijdige standaards
van het type Wave om fantastische
eye-catchers te creëren. Doordat ze  
vervaardigd zijn in ”glasslook” of  
”lichtgevend acryl”, zal u zeker de aan-
dacht van de gebruikers trekken, zowel 
jong als oud ... en u kan ze gebruiken 
voor allerlei media.
Indien u liever een andere kleur heeft,
geef ons een seintje.

Materiaal Acryl, PMMA.
Design Franz James voor Eurobib Direct.

Enkelzijdig

Formaat B430 x D180 x H237 mm

6760 glass look €62,00
6761 limoengroen €71,00
6762 rood €71,00
6763 blauw €71,00

Dubbelzijdig

Formaat B430 x D300 x H237 mm

6764 glass look €91,00
6765 limoengroen €103,00
6766 rood €103,00
6767 blauw €103,00

Boekenstandaard, tweezijdig
Boekenstandaard voor vertoning langs
weerszijden. Hoge capaciteit.

Formaat B710 x D300 x H310 mm

3429  €46,00

Boekenstandaard, 2 niveaus
Boekenstandaard met twee niveaus.
Hoge capaciteit. Verkrijgbaar in twee
afmetingen (S en L) in helder acryl.

Formaat (B x D x H mm) 
S: 320 x 350 x 290 
L: 700 x 350 x 290

3412 S €22,00
3436 L €49,00

Boekenstandaard in wit kunststof

Formaat B110 x D110 x H130

0452  €5,90

Houdt u van felle kleuren?
Dan zal u zeker houden van ons kleurrijk 
meubilair op de pagina’s 95-112.
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Variabele displayhoogtes ...
Eenvoudig te monteren met behulp van
het slimme ”plug-in” montage systeem,
vervaardigd in stevig, transparant acryl.
Perfect voor het benadrukken, opslaan
en weergeven van dikkere magazines,
tijdschriften en / of boeken.

Formaat B230 x D320 x H160 mm

50327  €69,00

Opslag- & 
presentatieboxen
Net zoals met de Wave displaystan-
daards kan u kleurrijke aantrekkings-
punten creëren met deze vierkante of 
rechthoekige opslag- & presentatie-
boxen. 

Materiaal Acryl, PMMA.

Kleurrijke opslagdozen …
Eén doos, twee gebruiksmethodes – 
gebruik de doos met de opening aan 
de bovenkant en vul ze met verschillen-
de themaproducten of “giveaways” of 
gebruik de standaard met de opening 
aan de onderkant en stel zo brochures 
of boeken tentoon.

Driehoekig

Formaat B270 x D270 x H250 mm 
Interne hoogte: 200 mm

50328 glass look €85,00
50329 limoengroen €91,00
50330 rood €91,00
50331 blauw €91,00

Vierkant

Formaat (B x D x H mm) 
180 x 260 x 165 
Int. afm.: 170 x 250 x 120

50332 glass look €68,00
50333 limoengroen  €70,00
50334 rood €70,00
50335 blauw  €70,00

Hoge rug …
Handige doos met hoge rug; makkelijk 
om te doorbladeren. 
Houdt A4 formaten rechtop.

Formaat (B x D x H mm)  
Maxi: 220 x 300 x 160/200 
Mini: 168 x 258 x 101/154

50336 maxi (A4) €36,00
50337 mini (A5) €25,00

Opslag en presentatie ...
Acrylaten box voor opslag en weergave.

Formaat B140 x D210 x H150 mm 

50326  €17,90

Nieuw!

Nieuw!



82392 82392

82390 (82391)

3561

3561

3390

14 www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

D I S P L A Y S T A N D A A R D S

82390 (82391)

Presentatiesysteem
Displays van transparant acryl.
Zo simpel als het is, is het geniaal.

Materiaal Acryl, PMMA.

Marit
Displayplatform. Twee afmetingen per
verpakking, S en L.

Formaat (B x D x H mm) 
S: 270 x 270 x 270 
L: 300 x 300 x 300

Eenheid 2 st.

82392 A4 €67,00/verp.

Astrid
Display voor opengeslagen boek.

Formaat (B x D x H mm) 
A4: 438 x 305 x 155 
A5: 320 x 220 x 113 

Eenheid 2 st.

82390 A4 €92,00/verp.
82391 A5 €86,00/verp.

Display standaard 
Show-off
Toon open boeken ...
Ingetogen open boek display geschikt
voor standaard boeken of boeken van
een groot formaat. Te plaatsen als een 
vrijstaande display op tafels, informatie-
balies of in etalages.

Formaat B300 x D200 x H 280 mm 
Display diepte: 43 mm

Condities 

3390  €38,30

Gunga
Displaystandaard met functie – schom-
melt als je hem aanraakt. Geschikt voor 
zowel boeken als andere media.

Capaciteit Eén of meerdere boeken, 
hangt af van de grootte.

Formaat B120 x D200 x H165 mm 
Display diepte: 75 mm

Materiaal Acrylic, PMMA.
Design Franz James voor  

Eurobib Direct.

3561 oranje €28,00
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Tijdschriftendisplay
Handige display voor tijdschriften.
Voor plaatsing op kastplanken, tafels
en balies. Verkrijgbaar in twee breedtes.
Beschikbaar met 12 of 9 compartimenten.

Formaat (B x D x H mm) 
12: 884 x 120 x 204 
9: 707 x 120 x 204

Materiaal Acryl, PMMA.

34410 12 compartimenten €137,00
34411 9 compartimenten €116,00

Shelf stand 900
Stand met zes compartimenten in stevig
transparant acryl, voor display van
boeken en andere media. Combineert
opslag en display. Te gebruiken bij
zowel Aztek als bij de meeste andere
rekkensystemen. 

Capaciteit 12-18 standaard boeken.
Formaat B895 x D145 x H190 mm 

Compartimenten: 95 mm 
Materiaal Acryl, PMMA.
Eenheid 4 st.
Design Niklas Dahlman voor  

Eurobib Direct.

6720  €293,00/verp.

Polymethylmethacrylaat, PMMA
Transparante, vormloze thermoplast.Goede optische eigenschappen, hoge hard-
heid, een goede afwerking en buitengebruik verwering eigenschappen. Wordt 
gemakkelijk aangevallen door gechloreerde koolwaterstoffen, alcoholen, ketonen 
en sterke zuren, maar tolereert oliën en basen. Ook gekend onder plexiglas.

Milieu-impact: Hoofdzakelijk oplosbaar in water. Laag bioaccumulatie-
potentieel. Geen afbraak in bodem of water. Verbranding en thermische 
afbraak kunnen leiden tot het vrijgeven van giftige, irriterende en brand-
bare stoffen.

Plastic samenstelling & Milieu-impact

Brochurehouder, 3 compartimenten
Tentoonstellen en opslaan van
informatie in verschillende formaten
in één enkele ruimte.

Gemakkelijk te bereiken beugels voor
wandmontage. De V-vormige voorzijde
biedt plaats voor opslag van nog
kleinere publicaties zoals enveloppen,
formulieren en brochures.

Formaat B361 x D86 x H270 mm  
Int. afm.: B320 x H220 mm

Materiaal  Plastic, PS.
Overige Montagemateriaal  

inbegrepen.

2043  €65,00
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Houders
Informatiehouders voor staande of
hangende plaatsing.

Materiaal Acryl, PMMA.

Displayhouder
Houders geschikt voor displaypanelen
met gleuf. Verkrijgbaar in twee
afmetingen (S en L).

Formaat (B x H mm) 
 S: 100 x 250
 L: 190 x 275 

Display diepte: 64 mm

34459 S €7,20
34460 L €10,00

Brochurehouder
Houder voor frontale weergave van
tijdschriften, brochures, etc. Plaats op
een eindpaneel, muur of zuil.

Capaciteit Display diepte: 45 mm  
Maximum media dikte: 150 mm 
Plankafstand: 300 mm

2 vakken (B x D x H mm)
0252 480 x 55 x 625 €209,00

4 vakken (B x D x H mm)
0254 480 x 55 x 1230 €370,00

Affichehouder, zijkant
Reflexvrije posterhouder.
Geschikt voor de zijkant van een
eindpaneel met max. B22 mm.

Formaat A4, B210 x D30 x H322 mm

3454  €12,10

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.

Metalen displayhouders
Duurzame houders voor eindpanelen 
en de Quattro displayzuil.
Toon magazines, boeken in verschil-
lende formaten of andere media langs 
hun voorzijde. Beschikbaar in twee 
verschillende modellen; grote Z of 
kleine Z met beschermende pads aan 
de achterzijde.

Formaat (B x H mm) 
Grote Z: 260 x 190  
Display diepte: 62 mm 
Kleine Z: 200 x 150 
Display diepte: 62 mm

Materiaal Gelakt metaal, wit. 

34455  grote Z €16,50
34456  kleine Z €15,50Nieuw!
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Tijdschriftenvak
Tijdschriftenvak voor kastplanken 
met een diepte tot 250 mm. Toont 
tijdschriften met titelzijde naar de 
bezoeker. Actueel tijdschrift wordt 
vooraan geplaatst, andere kunnen 
bewaard worden achter de klep.
Het getoonde tijdschrift wordt op z’n
plaats gehouden door een transparante
folie die de hele klep bedekt.

Formaat B320 x D260 x H320 mm
 Stapelhoogte: 140 mm
Materiaal Gelakt metaal.
Design Schulz Speyer.
Eenheid 2 st.

5794 grijs €163,00/verp.
5809 wit €163,00/verp.

Kranten- &
tijdschriftenstok

Materiaal Houten handvat met 
aluminium stok.

Krantenstok, tabloid
Geschikt voor tabloid formaat tot 460 mm.

Formaat L600 mm

2036  €19,50 
 

Krantenstok
Geschikt voor kranten tot 605 mm 
lang.

Formaat L765 mm

2039  €31,00

Tijdschriftenstok
Geschikt voor tijdschriften tot 350 mm 
lang.

Formaat L525 mm

2038  €18,10

Houten lijst
Lijst met haken voor tijdschriften- en
krantenstokken. Voorgeboorde strip
voor bevestiging aan de muur.

Capaciteit 8 tijdschriften/kranten.
Formaat B800 x D12 x H45 mm

2040  €36,00

Eindpaneel display Gavla
Flexibele display voor volle eindpanelen.
Past bij de meeste rekkensystemen,
zelfs van verschillende merken. Te
plaatsen met behulp van het haakje
ter hoogte van een geschikt legbord.

Formaat B210 x D70 x H77 mm
 Display diepte: 38 mm
Materiaal Wit gelakt staal.
Design Franz James voor Eurobib Direct.

3570   €31,00



5962-5966

5955 (5954)

5962

5963

5964

5966

5952 5953

18 www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

D I S P L A Y S T A N D A A R D S

Now
Doordacht tijdschriftenrek …
Handig, ophangbaar displayrek met
ruime vakken. Overzichtelijk en
eenvoudig. 

Formaat B290 x D80 x H1040 mm 
Display diepte: 65 mm

Materiaal Gelakt staaldraad.
Design Louise Hederström.

5952 wit      €104,00   
5953 zwart      €104,00  

Magbag The Original
Stevige en gemakkelijk draagbare
tijdschriftenhouder …
Sterke ”draagtas” voor tijdschriften en
magazines. Ideaal om orde op zaken
te houden, en als signaalpunt voor het
lezen van tijdschriften en magazines.

Formaat B300 x D100 x H380 mm
Materiaal Gelakt metaal.
Design Malin Lundmark.

5954 wit      €57,00  
5955 zwart      €57,00  

Minnie Mae Paper
Verplaatsbare tafel voor
krantenlezers …
Handig klein tafeltje met opbergmoge-
lijkheden voor bijv. kranten, handtassen
of draagtassen. Gemakkelijk verplaats-
baar; laat de bezoekers het zich
comfortabel maken.

Formaat B620 x D225 x H490 mm
Materiaal Gelakt staaldraad.
 Tafelblad van vormgeperst
 berkenmultiplex.
Design Louise Hederström.

5962 wit      €179,00   
5963 zwart     €179,00    
5964 blauw      €179,00    
5966 grijs      €179,00    
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Gids de bezoekers!

Alles wat u nodig heeft en zoveel meer om uw bezoekers het gemakkelijk te maken om hun 
weg te vinden naar het juiste boek. Voorzie uw bibliotheek van etikethouders, legbordsignali-
satie en allerlei andere leuke markeringen.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog wachten? 
Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!

BEWEGWIJZERING
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Toebehoren
Passend op boekblok 3262, 3308  
en 3292.

Plankenstop
3285 grijs €1,70
3303 grafietgrijs €1,70
3295 rood €1,70

Platte bodemplaat
3286 grijs €1,40
3304 grafietgrijs €1,40
3296 rood €1,40

Bodemplaat met boekensteun
3287 grijs €4,30
3305 grafietgrijs €4,30
3297 rood €4,30

Inzetstuk voor extra breed boekblok
3288 grijs €3,70
3306 grafietgrijs €3,70
3298 rood €3,70

Plankenklem
3289 grijs €2,10
3307 grafietgrijs €2,10
3299 rood €2,10

Etikettenhouder
Dubbelzijdige, transparante etiketten-
houder welke de mogelijkheid biedt
labels te lezen vanaf de zijkant. De
houder vormt een driehoekige display
op het buitenste oppervlak van het
boekblok.

3294  €4,10

Boekblokken
Een boekblok is dé manier om aan te
geven welke boeken er op de plank
staan. Een boekblok is vervaardigd uit
milieuvriendelijk plastic en bestaat uit
drie onderdelen. Twee zijkanten en een
bodemplaat. De kleur (rood of grijs) en
de afmeting (enkele of dubbele breedte) 
kunt u zelf bepalen. De bodemplaten 
zijn in verschillende uitvoeringen verkrijg-
baar: plat, met stop, met klem, of met 
gelijktijdige boekensteun-functie. Veel 
gevraagd is de dubbelzijdige transparante 
etikettenhouder. Zo kan iedereen gemak-
kelijk zijn weg vinden binnen de collecties.

Materiaal  Kunststof, PP.

Boekblok

Formaat B36 x D125 x H222 mm

Zonder bodem
3262 grijs €3,20
3308 grafietgrijs €3,20
3292 rood €3,20

Met bodem
3282 grijs €3,90
3300 grafietgrijs €3,90
3293 rood €3,90

Met plankenstop
3281 grijs €6,20
3291 rood €6,20

Met boekensteun
3283 grijs €7,10
3290 rood €7,10

Dubbel boekblok

Formaat B73 x D125 x H222 mm

3284 grijs €7,60
3301 grafietgrijs €7,60
3263 rood €7,60
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Houten boekblok
Boekblokken of verdelers ...
Solide boekblokken, enkel of dubbel,
om rechtstreeks te beschrijven of te
voorzien van een zelfklevend etiket.
Kan ook worden uitgerust met een
antisliptape, zie 2725.

Formaat (B x D x H mm)  
Enkel: 35 x 135 x 232  
Dubbel: 70 x 135 x 232

Materiaal Gelakt MDF.
Eenheid st./verp.  

Smal: 10 st./verp. 
Breed: 5 st./verp.

3350 smal €148,00/verp.
3351 breed €93,00/verp.

In-between
Pimp je rekken …
Spannende, flexibele en gebruiksvriende-
lijke “on-shelf” begeleiding vervaardigd 
in een hoge kwaliteit glass-look of
fluorescerende neon acryl.
Creëer eenvoudige oriëntatie voor de
gebruikers en medewerkers met deze
geïntegreerde enkele- en / of dubbel-
zijdige boekblokken.

Indien u liever een andere kleur heeft,
geef ons een seintje.

Materiaal Acryl, PMMA.
Design Franz James voor  

Eurobib Direct.

Zonder plankenstop

Formaat   B63 x D129 x H239 mm  
Dikte: 6 mm

3312   glass look €21,00
3313   limoengroen €24,00
3314   rood €24,00
3315   blauw €24,00

Met plankenstop

Formaat   B63 x D129 x H239  
+ 25 mm stopper.  
Dikte: 6 mm

3317   glass look €22,00
3318   limoengroen €25,00
3319   rood €25,00
3320   blauw €25,00

Universeel boekblok

Capacity 2 st. boekbloketiketten.
Formaat B3 x H210 mm  

+ 10 mm plankenstop.
Eenheid 10 st.

3237 grijs €37,00/verp.
3229 grafietgrijs €37,00/verp.

Universeel, extra dun boekblok met
plankenstop

Formaat   B8 x D129 x H239  
+ 25 mm plankenstop.  
Dikte: 8 mm

3321   glass look €37,00

De In-between lijn is makkelijker
vast te grijpen en is gebruiks-
vriendelijker dan de meeste 
andere standaard systemen 
vanwege de iets grotere hoogte 
en de afgeronde rug, evenals de 
één-delige constructie.
De etikethouder is zo gemaakt dat 
alle 31mm brede labels van Eurobib 
hierin passen, of wees creatief en 
maak uw eigen ontwerp!
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Brede boekblokstroken, A-Z

Formaat B69 x H217 mm
Materiaal Kunststof, PVC.
Tekst A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ en Ü.
Eenheid 32 st.

3216  €27,00/verp.

Blanco boekblokstroken

Formaat B31 x H217 mm
Materiaal Papier, wit.
Eenheid 100 st.

3210 rood €5,80/verp.
3206 wit €4,40/verp.

Boekbloketiketten
Boekbloketiketten A-Z

Formaat B31 x H217 mm
Materiaal Kunststof, PVC.
Tekst A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ en Ü.
Eenheid 32 st.

3208  €15,20/verp.

Boekblok beschermstroken

Formaat B32 x H217 mm
Materiaal Kunststof, PVC.
Eenheid 25 st.

3203  €6,10/verp.

Lion boekblokstroken

Formaat L31 x H217 mm 
Materiaal Papier.
Eenheid  5 stuks / vel.

2269  €5,70/verp.

Vel blanco boekblokstroken

Formaat B31 x H217 mm  
(5 etiketten per vel).

Materiaal Papier, wit.
Eenheid 20 vellen (100 st.).

3211 rood €17,20/verp.
3226 wit €13,00/verp.

Brede blanco boekblokstrook

Formaat B69 x H217 mm
Materiaal Papier, wit.
Eenheid 25 st.

3246 rood €8,00/verp.
3215 wit €6,10/verp.

Beschermstroken, brede boekblokken

Formaat B70 x H217 mm
Materiaal Kunststof, PVC.
Eenheid 25 st.

3247  €6,90/verp.

Nieuw!
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Symbolisch label
Een regenbooghartje voor iedereen ...
Label boeken, CD’s, DVD’s of andere 
media met deze zelfklevende labels.

Formaat Ø15 mm 
Materiaal Vinyl.
Eenheid  224 labels / vel.
Design  Eurobib Direct.

 
2300  €11,60/vel.

Rrrrroarrrrr
De ”Lion” en ”Lioness” zijn eveneens 
beschikbaar als presentatiestandaard 
(zie artikels 3394 en 3395) en de 
”Lion” is eveneens beschikbaar als 
stijlvolle prentenboekenbak 
(zie artikel 7657) op p. 42.

Lettervellen, set
Label uw prentenboeken  
en albumreeksen ...
Grotere labels. Geschikt voor de 
etikettering van boeken, legborden en 
prentenboekenbakken.
Worden ook apart verkocht met één 
enkele letter / blad, zie 2410-2441. 

Formaat 30 x 30 mm 
Tekst 1 vel per letter: 
 A-Z + Å, Ä, Ö, Ü, Æ en Ø.
Eenheid  32 vellen.

2442  €93,00/verp.

Lettervel

Eenheid  63 letters/vel.

2410 A €6,20/vel
2411 B €6,20/vel
2412 C €6,20/vel
2413 D €6,20/vel
2414 E €6,20/vel
2415 F €6,20/vel
2416 G €6,20/vel
2417 H €6,20/vel
2418 I €6,20/vel
2419 J €6,20/vel
2420 K €6,20/vel
2421 L €6,20/vel
2422 M €6,20/vel
2423 N €6,20/vel
2424 O €6,20/vel
2425 P €6,20/vel
2426 Q €6,20/vel
2427 R €6,20/vel
2428 S €6,20/vel
2429 T €6,20/vel
2430 U €6,20/vel
2431 V €6,20/vel
2432 W €6,20/vel
2433 X €6,20/vel
2434 Y €6,20/vel
2435 Z €6,20/vel
2436 Å €6,20/vel
2437 Ä €6,20/vel
2438 Ö €6,20/vel
2439 Ü €6,20/vel
2440 Æ €6,20/vel
2441 Ø €6,20/vel Reflecteren

Reflecterende nachtuiltjes ...
Kies tussen zelfklevende reflectoren of 
reflectoren met een draaikoppeling. 
Altijd handig! Dient op een schone, 
gladde en droge ondergrond gekleefd te 
worden zoals bv. een rugzak, fietshelm, 
boekentas, ... (wasbaar op 40°C). Verpakt 
per assortiment: blauw, wit en oranje.

Formaat B40 x H67 mm  
Totale lengte inclusief lintje: 
145 mm

Materiaal Kunststof, PP.
Design  Louise Hederström voor  

Eurobib Direct
Eenheid  40 st.

82449 zelfklevend €56,00/verp.
82450 draaikoppeling  €68,00/verp.
 

Lion
Labels voor makkelijk 
leesbare boeken ...
Laat onze leeuw uw gretige lezers 
adviseren en begeleiden bij het kiezen 
van een goed boek. Een boek waar 
de lezers hun tanden kunnen inzetten. 
Een zeer belangrijke taak! In zowel 
Noorwegen als Zweden is de leeuw een 
wel gekend symbool voor het aanduiden 
van makkelijk leesbare boeken voor 
kinderen en jeugd.

”Makkelijk lezen” boeken aanbieden in 
de bibliotheek is zeer belangrijk doordat 
u hiermee de bibliotheek toegankelijk 
maakt voor iedereen en onze ”lees-
leeuw” kan u hierbij helpen!  

Design  Louise Hederström en Dan 
Johnson voor Eurobib Direct

Boekenrug labels

Formaat Ø15 mm 
Materiaal Vinyl
Eenheid  224 labels / vel.

2268  €11,90/vel

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!



24

3767

3337

3761

B E W E G W I J Z E R I N G

www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

Zelfklevende,
magnetische kleefband
Ideale kleefband voor bevestiging aan
achterzijde van voorwerpen om deze
magnetisch te maken. Gemakkelijk om
op gewenste lengte af te knippen. Kan
worden gebruikt voor papier, karton e.d.

Formaat B20 mm x L10 m  
Dikte: 0,7 mm

3337   €38,00

Door de eigenschappen van de lijm kunt u de zelfklevende 
lijst tot twee jaar na bevestiging zonder oplosmiddel van de 
ondergrond verwijderen. Gebruik op geschilderde oppervlakken 
of laminaat zijn niet aan te raden daar deze beschadigd kunnen 
worden wanneer het product wordt verwijderd.

Zelfklevende magneetlijst 
Breng de zelfklevende lijst aan op bijv.
een deur, raam, wand, kast e.d.
Dubbelzijdige informatiefolders zijn aan
twee kanten te lezen en u kunt de lijst
zowel staand als liggend gebruiken.
Door de voorkant van de magnetische
lijst te openen kunt u eenvoudig de
inhoud vervangen.

Materiaal Kunststof, PVC met
 magnetische lijst.
Eenheid 2 st.

Zwart
3770 A3 €41,00
3764 A4 €21,00
3765 A5 €15,40
3766 A6 €11,00

Zilver
3771 A3 €41,00
3767 A4 €21,00
3768 A5 €15,40
3769 A6 €11,00

Informatiebord
Elegant informatiebord met
zelfklevende viltjes en schroeven.
Niet reflecterende kunststof voorzijde.
Geschikt voor eindpanelen, muren
en deuren. Beschikbaar in verschillende
formaten.

Materiaal Aluminium met acrylaten 
front.

Breedte 149 mm
3755 H52,5 mm  €11,00
3756 H105,5 mm  €13,40
3757 H148 mm  €16,30
3758 H210,5 mm  €23,25
3759 H297,5 mm  €27,00

Breedte 210 mm
3760 H148,5 mm  €25,00
3761 A4, verticaal  €39,00

Breedte 297 mm
3762 A4, horizontaal  €39,00
3763 A3, verticaal  €70,00

Magnetische lijsten voor alle gebruik!
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Magnetische lijsten
Plus, A4
Magnetisch frame met magnetische 
randen op de achterzijde. Ideaal voor 
plaatsing op een metalen eindpaneel 
van een boekenrek, op whiteboards, ...  

Formaat A4
Materiaal Plastic, magnetisch frame. 
Eenheid 2 st./verp.

3774 zwart €27,00
3775 zilver €27,00

Titel frame
Gebruik deze informatiehouder voor 
teksten of afbeeldingen op eindpanelen 
van een boekenrek, whiteboards, metalen 
kasten, ... Kan perfect gecombineerd 
worden met de magnetische lijst ”Plus”. 
De inhoud is zeer makkelijk te ver-
vangen. De lengte van deze lijst past 
perfect boven de staande versie van de 
Plus, A4.

Formaat (B x H mm) 
236 x 66 
Label formaat: 210 x 40

Materiaal Plastic, magnetisch frame.
Overige Het titel frame bestaat enkel 

uit een magnetische lijst 
vooraan. 

Eenheid 5 st./verp.

3776 zwart €29,00
3777 zilver €29,00

Tafel standaard 
Vrijstaande tafel standaard in metaal 
met een zilverkleurig magnetisch frame 
in A4 formaat. Verander snel en mak-
kelijk de informatie die u wenst over te 
brengen zonder esthetisch verlies. 
De houder is lichtjes gebogen wat 
zorgt voor een comfortabele leeshoek 
van waar u het ook bekijkt.
Kan zowel verticaal als horizontaal 
gebruikt worden. Geschikt voor gebruik 
binnenshuis. 

Formaat (B x D x H mm) 
Verticaal: 235 x 150 x 335 
Horizontaal: 320 x 170 x 235

Materiaal Metaal, plastic met magne-
tische lijst.  

3794  €50,00

Affichehouder 
Zelfklevende affichehouder met magne-
tisch frame om te gebruiken op ramen, 
glazen deuren en andere effen opper-
vlakken. Het frame kan aangebracht 
worden op de binnenkant van een 
raam voor dubbelzijdige display en kan 
zowel horizontaal als verticaal gebruikt 
worden. Het frame kan altijd makkelijk 
verplaatst worden en dit zonder sporen 
na te laten.
Affiches kunnen snel en makkelijk 
vervangen worden door eenvoudigweg 
het magnetische frame op te tillen. 
De affichehouder heeft een identiek 
uitzicht aan beide zijden. Dankzij zijn 
hittebestendigheid en UV bescherming, 
dat zeker 2 jaar houdt, is het extra 
duurzaam. Beschikbaar in het zwart.

Formaat Zie onderaan.
Materiaal Plastic, magnetisch frame.  

3778 A2 €54,00
3779 50 x 70 €78,00 
3786 A1 €83,00 
3787 70 x 100 €117,00 

Velcro
Voor montage aan textiel oppervlakken 
zoals geluidsschermen en scheidings-
wanden. Voorzien van een velcroband 
op de achterzijde en een magnetisch 
frame zodat u makkelijk de inhoud kan 
veranderen.

Formaat A4
Materiaal Plastic, magnetisch frame. 

3860 zwart €13,50
3861 zilver €13,50

Nieuw!

Nieuw!

De wijze uil geeft advies! 
Om te verwijderen of te verplaat-
sen: trek zijwaarts, horizontaal. 
Probeer te vermijden om het 
omlaag of omhoog te trekken. 
Afhankelijk van de oppervlakte 
kunnen losse draden of bubbels 
verschijnen. Vermijd contact met uw
kledij wanneer u deze aanbrengt.

We go ’owl’ in!
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Kleurmarkering
Zelfklevende kleurmarkeringen op vel.

Toepassing Markeren van boekruggen.  
 Te beschrijven of te  
 bedrukken. 

Cirkel

Formaat  Ø13 mm
Eenheid  100 etiketten.

3105  rood €2,20/verp.
3106  groen €2,20/verp.
3107  blauw €2,20/verp.
3108  geel €2,20/verp.
2999  oranje €2,20/verp.
3104  wit €2,20/verp.
3103  zwart €2,20/verp.

Rechthoekig

Formaat B35 x H22 mm
Materiaal Vinyl
Eenheid 10 vellen per kleur.
 Zie eveneens de set met
 alle kleuren, 3196.

3181 licht groen €16,60/verp.
3185 rood €16,60/verp.
3186 groen €16,60/verp.
3187 blauw €16,60/verp.
3188 geel €16,60/verp.
3189 bruin €16,60/verp.
3190 paars €16,60/verp.
3191 grijs €16,60/verp.
3192 beige €16,60/verp.
3193 oranje €16,60/verp.
3194 wit €16,60/verp.
3195 zwart €16,60/verp.
3196 alle kleuren €159,00/verp.

Markeerkleefband 
Sterke kleefband voor het merken van
boeken. Te beschrijven met 
markeerpen.

Toepassing  Voor merken van boeken.
Formaat  15 mm
Materiaal  Kunststof, PVC.
Eenheid  Rol, 10 m

82055  rood €1,40
82056  blauw €1,40
82057  groen €1,40
82058  bruin €1,40
82059  wit €1,40
82060  geel €1,40
82061  zwart €1,40
82062  grijs €1,40

Markeerpen,
permanent
Pen met inkt op alcoholbasis, met ge-
harde acrylpunt. Universele pen, werkt 
op de meeste oppervlakken/materialen.

Toepassing  Voor permanent merken
  van textiel kleefband,
  kunststof, papier, metaal,
  karton en hout.

Punt 1 mm
2760  zwart €2,60

Punt 0,8 mm
2764  wit €3,50
2765  goud €3,50
2766  zilver €3,50

CD/DVD-marker
Markeerpen
Pen voor CD/DVD met permanent,
dekkende kleur. Zwart.

Toepassing  CD/DVD-merkpen –  
 Speciaal ontwikkeld om de

  CD/DVD en de inhoud niet
  te beschadigen.

2768  €2,30

Markers
Pen met 0,6 mm punt.

Eenheid   Twee zwarte, één rode en
  één blauwe/verp.

2034  €3,90

Etiketrol
Toepassing  Markering van   

 boekruggen.
Formaat  24 x 12 mm
Materiaal  Papier (mat), wit.
Eenheid  1000 st.

82050   €17,90/verp.

Onbedrukte etiketten
Zelfklevende gestanste etiketten op
een vel. Voeg uw eigen tekst toe (bijv.
Classificatie systeem). Geef uw tekst
door bij het bestellen.

Materiaal  Papier met beschermfolie.
Toepassing  Voor het merken van
  boekruggen. Te beschrijven
  of te bedrukken.

Klein

Formaat  B15 x H10 mm
Eenheid  50 etiketten (1 vel).

2232  wit  €2,60
2260  rood €2,60
2261  groen €2,60
2262  blauw €2,60
2263  geel €2,60

Groot

Formaat  B74 x H27 mm
Eenheid  360 etiketten (20 vellen).

2250  rood €31,00
2251  groen €31,00
2252  blauw €31,00
2253  geel €31,00
2254  wit €31,00
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Magnetische displaylijst
Geschikt voor metalen legborden 
met een dikte van minimaal 25 mm. 
Afsnijden tot gewenste lengte.

3335 1000 mm €15,00

Magnetische etiketstrip
Duidelijk en eenvoudig in het gebruik
voor het merken van bijv. metalen leg-
borden, zijwanden of displayhouders.
Schrijf direct op de strip met de speciale
merkpen of maak gebruik van markeer-
tape. Zie 3343-3344. Eenvoudig op elke
gewenste lengte af te knippen.

Formaat B20 mm x L10 m 
Materiaal Ferrietmagneet met
 kunststof afwerklaag.

3336 wit €27,00
3338 geel €27,00
3339 rood €27,00
3340 groen €27,00
3341 zwart €27,00

Plankrubriceringsstriphouder

Capaciteit Voor een legborddikte van 
18-20 mm.

Formaat B90 x H20 mm
Materiaal Nylon, grijs.
Overige Iedere houder is voorzien van
 een blanco rubriceringsetiket
 met transparante beschermstrip.
Eenheid 10 st.

3302  €36,00/verp.

Legbordnaambordje
Universeel, afneembaar legbord-
naambord.

Formaat B150 x D150 x H26 mm
Materiaal Gepoedercoat plaatstaal.
Eenheid 10 st.
Design Schulz Speyer.

5799  €50,00/verp.

Rubriceringsstriphouder
Voor Eurobib’s stalen legborden. 
Geschikt voor alle legborden die na 
1995 zijn gefabriceerd.

Formaat B213 x H25 mm
Materiaal Kunststof, PET.
Eenheid 10 st.

3381  €17,70/verp.

Uitleenzakje
Zakje welke op de plaats van het
uitgeleende boek staat.
Met opgelast, transparant hoesje
voor bijv. uitleenformulier.

Formaat B148 x H77 mm
Materiaal Kunststof, PP.
Eenheid 50 st.

2349  €38,00/verp.

Labelmaker LM PNP
Print etiketten of merk labels ...
Makkelijk te gebruiken labelmaker in
handig formaat. Installeert en start
automatisch op wanneer aangeslo-
ten op uw computer. Schrijf en druk 
“Print”. Klaar is kees!

Toepassing Windows-gebaseerd
 verticaal printen, lettertypes,
 tekstgrootte. Gedrukte
 lijnen: onbeperkt.
Compatibel  Tape D1 in breedtes van  

6, 9 en 12 mm
Formaat B52 x D135 x H141 mm
Overige Werkt met een oplaadbare
 lithium batterij. Adapter
 meegeleverd.

3347  €63,00

Labelmaker  LM 500TS
Rechtstreeks op het scherm …
Gebruiksvriendelijke labelmaker met
aanraakscherm; compatibel met PC of
Mac. Voeg toe, schik en maak uw labels
op maat door enkele simpele klikken op
het scherm. Connectie tussen PC of Mac
gaat via een USB-kabel.

Toepassing Windows-gebaseerd verticaal
 printen, lettertype selectie
 (10), tekst maten (25), 

tekenstijlen (32) en randen 
(5). Gedrukte lijnen: max. 2. 

Compatibel   Tape D1 in breedtes van  
6, 9, 12, 19 en 24 mm

Formaat B52 x D135 x H141 mm
Overige Werkt met een oplaadbare
 lithium batterij. Adapter,
 USB-kabel en een 24 mm,
 zwart / wit tape inbegrepen.

3349  €268,00

Markeertape
Ideaal voor het merken …
Merk tijdschriften, dozen, folders, etc.
De breedste band is fantastisch voor
het beschrijven van bijvoorbeeld,
magnetische planklabels. Zie 3336, 
3338-41.

Wit met zwarte tekst

Formaat B12 mm x L7 m

3343  €21,00

Transparant met zwarte tekst

Formaat B19 mm x L7 m

3344  €26,00

Etiketstrip & 
rubriceringsstrip-
houder
Zelfklevende rubriceringsstriphouder

Formaat B860 x H19 mm  
Etiket: 17 mm

Eenheid 10 st. 
Materiaal Kunststof, PET.
Overige Geleverd met blanco etiket.

3310  €18,40/verp.
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Naamplaatje 
Naamplaatje met magnetische
bevestiging; max. drie regels.

Formaat B58 x H34 mm
Condities 

3329 messing €15,40
3330 zilveren €15,40

Naamplaatje,
magnetisch 
Praktische badge met magnetische
bevestiging; zacht op kleding. Papieren
label inbegrepen. Print je eigen naam-
labels in het juiste formaat met behulp
van de link op onze webshop.

Formaat B65 x H30 mm

3328  €6,80

Indextabkaarten
Handige, transparante tabkaarten in 
acryl voor CD, DVD en prentenboeken/
stripboeken. Verkrijgbaar met of zonder 
tekst. Index met beschermfolie.

Materiaal Acryl, PMMA.

Indextabkaarten met tekst

Tekst A-U, VW, XYZ, ÅÄÖ, ÆØÅ,  Ü.
Formaat (B x H mm) 

CD: 142 x 178 
DVD: 142 x 255

Eenheid 26 st. 

2660 CD €78,00/verp.
2663 DVD €114,00/verp.

Indextabkaarten zonder tekst

Formaat (B x H mm) 
CD: 142 x 145 
DVD: 142 x 225

Eenheid 50 st. 

2661 CD, helder €73,00/verp.
2665 CD, wit €73,00/verp.
2667 CD, zwart €73,00/verp.
2662 DVD, helder €96,00/verp.
2666 DVD, wit €96,00/verp.
2668 DVD, zwart €96,00/verp.

Prenten-/stripboekentabkaarten

Formaat B250 x H350 mm
Eenheid 25 st. 

2664  €87,00/verp.

Ontdek onze populaire 
luisterzetel ”Luna” 

op pagina 101.

Niemand kan 
horen dat 

Keith Richards
luistert naar 

Chopin’s 
Nocturne!

De wijze uil geeft advies ... 
Maak gebruik van de labelmakers, 
3347 of 3348, voor duidelijke 
belettering. Zie pagina 27.
Daar vindt u ook geschikte 
markeertape, 3343 of 3344.
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Kaartklem
Fantastische markering aan een klem ...
Handige kaartklem voor bevestiging op
tijdschriftenarchieven, bakken, brochure-
houders etc. Geschikt voor kaarten met
een dikte van maximaal 0,7 mm, zie
schoolbordkaart, 3791.

Formaat B50 x H70 mm  
Max. opening is 25 mm.

Materiaal Acryl, PMMA.

3790  €6,80

Leisteenkaart
Herbruikbare leisteenkaart in A7 for-
maat. Beschrijfbaar aan beide zijden. 
Veeg de tekst weg en herbegin. 
De pennenset 3793 werkt op zowel 
leisteen als op whiteboard.

Formaat A7
Materiaal Schoolbordpapier.

3791  €1,40

Set van label klemmen en leisteen 
bordjes 

Eenheid 5 label klemmen, 3790 en  
5 leisteen bordjes, 3791.

3789  €40,00/verp.

Set van leisteen bordjes 

Eenheid 10 leisteen bordjes, 3791.

3788   €12,70/verp.

Schoolbord met frame
Gebruik krijt of markeerpen, zie 3793
voor meer informatie. Veeg de tekst
simpelweg uit met een vochtige doek.
Perfect als een nieuwsbord, wegwijzer
of om informatie te verstrekken over
verschillende thema’s en dit alles in
een mooie retro-uitvoering. Haken voor
wandmontage inbegrepen. Kies zelf
voor horizontale of verticale plaatsing.

Formaat B500 x H700 mm
Materiaal Plastic gelamineerd oppervlak.
 Frame in lood en gelakt
 beuken.

3792  €73,00

Set markeerpennen voor schoolbord
Uitwisbare pennen met ronde punt, op
basis van water. Uitstekend geschikt 
voor gebruik op het schoolbord, zie 
artikel 3792 en schoolbordpapier 
(leisteen), zie artikel 3791. Werkt 
eveneens op glazen oppervlakken en 
whiteboards. Veeg de tekst uit met een 
vochtige doek.

Eenheid   Set van 6 fluorescerende
 kleuren: geel, groen, blauw,
 roze, violet en wit.

3793  €14,20

Tafelstandaard
Visualiseer nieuws of thema’s ...
Exclusieve standaard in meerdere
afmetingen voor plaatsing op een tafel,
balie, kasten, vitrines etc. Eenvoudig
om de inhoud te verwisselen.
Witte insteekbladen inbegrepen, 
exclusief belettering of tekst.

Materiaal Acryl, PMMA met  
aluminium voet.

Verpakt per 2 st. (B x H mm)
3780 100 x 52 €24,00
3781 150 x 61 €25,00
3782 210 x 61 €26,00

Verpakt per 1 st. (B x H mm)
3783 297 x 105 €36,00
3784 420 x 149 €40,00
3785 A4, 210 x 305 €26,00

Signalisatiepaneel
Eenvoudig te plaatsen, dubbelzijdig
signalisatiepaneel voor het plaatsen op
legborden. Vrije tekst.

Formaat B607 x D100 x H168 mm 
Displayhoogte: 150 mm 

Materiaal Multiplex laminaat.

3795  €46,00
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Symbolische displays
Wijs de weg, decoreer en informeer 
met zelfklevende symbolen of tekst 
waar ze het meest gezien worden!

Een goede begeleiding en bewegwij-
zering m.b.v. teksten of symbolen 
vermindert het aantal onduidelijke 
tekens of digitale oplossingen enorm. 
Maak gebruik van tekeningen als 
bewegwijzering of puur decoratief. 
Een gemakkelijke manier om de impres-
sie in een kamer te verduidelijken of te 
vernieuwen. Zelfklevende symbolen en 
teksten die gekleefd kunnen worden op 
alle vlakke oppervlakken. De lijm laat 
geen sporen na bij het verwijderen van 
de stickers.

Toepassing Kan geplaatst worden op de 
muur, op eindpanelen van 
een rek of andere gladde 
oppervlakken, zoals bv. info- 
balies en meubilair.

Spreekballon
Spreekballonnen in twee verschillende 
formaten met whiteboard oppervlak 
zodat u hier tips, nieuws of informatie op 
kan noteren.  

Formaat Groot: B800 x H700 mm 
Klein: B580 x H480 mm

2450 groot  €98,00
2451 klein  €65,00

Vliegende boeken
Vel met elf uitgesneden boeken in ver-
schillende formaten. Plaats ze allemaal 
samen of apart.

Formaat B586 x H400 mm

2452   €61,00

Filmrol
Een klassiek symbool dat perfect past 
binnen de filmafdeling. 

Formaat B586 x H400 mm

2453   €28,00

Info
Universeel display met tekst in hoofd-
letters. Volledig vel met transparante 
achtergrond. 

Formaat B800 x H400 mm

2454   €54,00

Vragen? 
Vraagtekens verpakt per drie. Eén vel 
met 3 uitgestanste vraagtekens in ver-
schillende formaten.

Formaat S: B112 x H308 mm   
M: B168 x H462 mm   
L: B255 x H700 mm    

2455   €54,00

Detective  
Zoek uit welke verhalen zich tussen de 
boeken afspelen met behulp van deze 
symbolen. 

Formaat Kogelgat: Ø60 mm  
Pistool: B300 x 150 mm

Eenheid Pistool met drie kogelgaten, 
gestanst op één blad.

2460   €24,00

Voetafdrukken
Om de weg te wijzen of als decoratie. 
Voetafdrukken in 2 formaten voor 
plaatsing op de grond of op een muur.
Uitgesneden figuur op een vel van 
duurzame kwaliteit met goede kleef-
kracht op een vlakke ondergrond. 

Formaat Small: L150 mm  
Large: L250 mm

Eenheid 3 paar / pak.

2462  small €22,00
2463  large €39,00

Dode man ... 
Vloersticker in de vorm van een 
lichaam. Niemand zal nog twijfelen 
over welk type boeken u kan vinden op 
de dichts bijzijnde legborden...
Uitgesneden figuur op een vel van 
duurzame kwaliteit met goede kleef-
kracht op een vlakke ondergrond.
Voor plaatsing op een muur of op de 
grond. 

Formaat B940 x H1900 mm 

2461   €206,00

Pijlen
Naar links, naar rechts of rechtdoor? 
Uitgestanste pijlen die onmiddellijk de 
weg wijzen. 

Formaat B170 x H150 mm 

2456  links €18,80
2457  rechts €18,80
2458  rechtdoor €18,80

Muzieknoten
Vijf uitgestanste muzieknoten in twee 
verschillende formaten op een vel. 
Voor de muziekafdeling als signalisatie 
of gewoon ter decoratie. 

Formaat 3 x B382 x H471 mm + 
2 x B209 x H298 mm

Eenheid Per pakket van 5.

2459   €43,00

Hulp of tips nodig over 
signalisatie of decoratie? 
Contacteer ons - Wij helpen 
u graag!

Nieuw!
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Trek de aandacht met onze displays!

Hier vindt u een verscheidenheid aan display- en opslagoplossingen die de boeken en andere 
media recht in het zicht van de gebruikers plaatsen en dit zonder ze uit de rekken te nemen. 
Gaande van AV-keuzevakken tot boekentorens en boekenbakken, zullen deze meubels u 
toestaan om een visueel spektakel te creëren en uw bezoekers te verleiden.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom
nog wachten? Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!

OPSLAG- & 
PRESENTATIEMEUBILAIR
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Up the walls! 
Moduleerbare en veelzijdige 
muurdisplays ...
Handige moduleerbare elementen in 
verschillende vormen, makkelijk te 
combineren om zo de ideale display-
oplossing te vinden voor uw boeken 
of andere media.
Installeer ze apart of met meerdere 
naast elkaar aan de muur. Creëer aan-
dachtspunten voor uw bezoekers die 
zowel smaakvol als intrigerend zijn.

Beschikbaar als kant-en-klare kits, Maxi 
en Mini, of in aparte onderdelen.

Formaat (B x D x H mm) 
U-plank:  440 x 220 x 220 
C-plank: 440 x 220 x 220 
Z1/Z2-plank: 440 x 220 x 438 

Materiaal Gelakte metaalplaat. 
Design Eurobib Direct.
Condities 

Maxi kit

Opbouw 4 U-planken 
2 C-planken 
1 Z1-plank 
1 Z2-plank

4284 wit €527,00
4285 turquoise €527,00

Mini kit

Opbouw 3 U-planken 
1 Z1-plank 
1 Z2-plank

4286 wit €414,00
4287 turquoise €414,00

Aparte onderdelen

C-plank
4288 wit €73,00
4289 turquoise  €73,00

U-plank
4290 wit €73,00
4291 turquoise €73,00

Z1-plank
4292   wit €62,00
4293   turquoise €62,00

Z2-plank
4294    wit €77,00
4295  turquoise €77,00
  

De wijze uil geeft advies!
Wijze raad hoeft niet duur te 
zijn. Dit systeem bestaat uit 
enkele moduleerbare elementen 
die kunnen gecombineerd wor-
den op verschillende manieren. 
Wij tonen hier enkele moge-
lijkheden, maar uiteraard kan 
u ook uw eigen uitvoeringen 
bedenken.

Nieuw!

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.
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On a green twig & 
On a bare twig
Decoratieve, flexibele display …
Displays voor boeken en andere media
die zowel decoratief als nuttig zijn. Kies
tussen de glorieuze groene takjes van
de lente of de kale en elegante winterse
versie. Geïnstalleerd op de muur, afzon-
derlijk of gezamelijk in groep, of waarom
geen hele boom – of zelfs meerdere!
Laat je bezoekers de vruchten oogsten in
de vorm van nieuwe titels. De wijze uil
kan u adviseren!

Materiaal Gelakte metaalplaat. 
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.
Overige Sleutelgat bevestigingen. 
Condities  

Twigs

Formaat (B x D x H mm) 
S: 356 x 55 x 132  
M: 682 x 55 x 184 

 L: 768 x 55 x 187 
 Display diepte: 55 mm
Eenheid 2 stuks (één rechtse en één
 linkse).

S
3796 groen      €97,00   
3797 wit      €97,00   

M
3798 groen      €145,00   
3799 wit      €145,00

L
3800 groen      €151,00   
3813 wit €151,00  

Trunk
Paneel met drie displayhouders.

Formaat (B x D x H mm) 
Groen: 401 x 100 x 1650  
Wit: 286 x 100 x 1600  

 Display diepte: 55 mm
Eenheid 1 stuk.

3814 groen      €200,00   
3815 wit      €200,00   

Tree
Je kan natuurlijk ook de volledige boom
bestellen en die in één keer "planten".

3816 groen      €559,00 
3817 wit      €559,00

De wijze uil geeft u advies!
Goede raad hoeft niet duur te zijn. Gebruik deze
displays om kunstwerken of foto’s tentoon te stellen
in de bibliotheek, in de school of zelfs bij u thuis.
Met de volledige set (stam met takjes) kan je je 
eigen “stamboom” creëren. Plaats er foto’s op van 
wie allemaal in de bibliotheek werkt, of voor privaat
gebruik enkele leuke gezinsfoto’s.
De samenstelling van de stam met de 3 takjes is
uiterst geschikt voor kleine, smallere oppervlakken
zoals eindpanelen van een boekenrek.

Zorg ervoor dat u 
zeker een plaatst vrij 
heeft van 2,5 m breed.
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Warparound  
Display en opslag, alles in één ...
Eenvoudig en doordacht allround rek 
om op te hangen aan de muur. Ideaal 
voor display en opslag van boeken, 
andere media of voorwerpen.
Combineer de verschillende secties 
zoals u zelf wil.

Formaat (B x D x H mm) 
Module 1: 325 x 325 x 684 
Module 2: 325 x 325 x 357 
vakken:  
325 x 323 x 329 

Materiaal Gelakt metaal.
Overige Voorzien van sleutelgat  

bevestigingen.
Design Eurobib Direct.
Condities 

Module 1
7680 wit €96,00
7681 zwart €96,00

Module 2
7682 wit €78,00
7683 zwart €78,00

De wijze uil geeft advies!
Creëer een 3-dimensionale 
muurdisplay door twee sets 
naast elkaar te hangen. 
Probeer ook eens een combinatie 
van de witte en zwarte module 
voor extra contrast. 
Enorm veel mogelijkheden!

Nieuw!

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.

www.sbnl.be

Voorproefjes zijn
super leuk!
Een nieuwe bibliotheek in Gent of 
een opwindend interieurontwerp in 
Wevelgem bijvoorbeeld. Welkom op 
onze website. Hier vindt u steeds de 
nieuwste bibliotheekprojecten vanuit elke 
hoek van de wereld, aantrekkelijke inte-
rieurontwerpen en handige producten. Wij 
kunnen u van A tot Z bijstaan in uw zoektocht 
naar het ontwerpen van de perfecte biblio- 
theek. Elke keer wanneer u een kijkje neemt 
op onze website, ontdekt u nieuwigheden!



35

6749

6749

6750

6751

6752

6748

6751

6750 + 6748

6751

67496752

O P S L A G -  &  P R E S E N T A T I E M E U B I L A I R

www.eurobib.be Beste l  v ia onze webshop of be l  ons 016 623 340

Een dagje in het circus ...
U kan een fantastische omgeving 
creëren door gebruik te maken 
van de Jumbo tafel met krukjes 
en de "Wildlife" prentenboeken-
bakserie die u kan terugvinden  
op pagina's 42-43.

Jumbo
Allround podia of een tafel  
met krukjes ...
Handige, omkeerbare en stapelbare 
tafels/podia in drie verschillende formaten 
en krukjes geïnspireerd op de wondere 
wereld van het circus. Ideaal voor tijde-
lijke tentoonstellingen, korte meetings 
of voor bijeenkomsten van kinderen. 
De tafelstandaard kan uitgerust worden 
met een metalen tafelblad of met een 
acrylaten kom. De kom kan gebruikt 
worden als stockage van verschillende 
producten gaande van brochures tot 
programmaboekjes over speeltjes voor 
de allerkleinsten.

De combinatiemogelijkheden zijn 
enorm, ofwel kiest u ervoor om slechts 
één module op te stellen ofwel plaatst 
u er meerdere naast elkaar, misschien 
wel in verschillende hoogtes, afhankelijk 
van uw behoeften.
Zeer makkelijk te plaatsen (geen 
gereedschap nodig). Wij maken het u 
graag gemakkelijk! 

Design Tom Stepp voor  
Eurobib Direct.

Tafel/podia

Formaat (Ø x H mm) 
Mini: 456/620 x 440 
Midi: 456/620 x 650 
Maxi: 456/620 x 1010  
Tafelbladen: 490/650

Materiaal Gelakt metaal, wit.
Eenheid Twee tafelbladen in verschil-

lende formaten worden 
geleverd bij elke tafelstandaard.

6749 mini €243,00
6750 midi €260,00
6751 maxi €303,00

Kruk
Creëer een ordelijke zithoek voor 
kinderen m.b.v. de tafel/podium Mini 
(6749) en deze krukjes.

Formaat (Ø x H mm) 
320 x 375

Materiaal Wit gelakt metaal met een 
zitting vervaardigd uit berken 
multiplex voorzien van een 
laagje kurk.

Eenheid 2 stuks.

6752  €329,00

Kommen
Kom in transparant acryl, geschikt voor 
stockage van kleine onderdelen. Past op 
alle tafels/podia.

Formaat Ø640 mm
Materiaal Acryl, PMMA.

6748  €77,00

Nieuw!

Tafelbladen (inclusief)
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Showalot collectie
Multi-functionele oplossingen ...
Veelzijdige, flexibele en ombouwbare
modules voor frontale display van
boeken en prentenboeken of opslag
van paperbacks, luisterboeken, etc.
Voeg hier een werkblad aan toe en
creëer gemakkelijk nieuwe functies
zoals zoekstations, leestafel, etc.
Verander en bouw om zoals u het wil.
Eenvoudig te monteren. Verstelbare
poten zijn inbegrepen. Kijk verder voor
andere doordachte oplossingen op de
volgende pagina's.
 
Meer kleuren of houtsoorten? 
Neem contact met ons op, wij 
adviseren u graag!

Materiaal Multiplex laminaat.
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.
Condities 

Showalot Ladder Plus
Eenvoudig, overzichtelijk ...
Allround standaard voor frontale
display. Kan worden geplaatst tegen
een wand of kan ook worden gebruikt
als een vrijstaande eenheid, door
twee secties tegen elkaar te plaatsen.
Uitgerust met vijf verstelbare planken
met opstaande voorrand (enigszins in
diepte verstelbaar). Gemakkelijk om de
hoogte tussen de planken aan te passen, 
te herpositioneren of weg te zetten
indien nodig.

Capaciteit  Ca. 45-60 standaard boeken 
(frontale display) per sectie.

Formaat B632 x D310 x H1760 mm 
Kastplanken: B600 x D140 mm 
Opstaande voorrand: H20 mm

Enkelzijdig
4466 wit €575,00
4467 zwart €575,00

Dubbelzijdig
4515 wit €1070,00
4516 zwart €1070,00

Slijtvast materiaal!
Hogedruk laminaat (HPL) is zeer
veerkrachtig waardoor het er
ongerept blijft uitzien, zelfs in
veeleisende omgevingen.

 
Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor kan
standaard gereedschap nodig zijn.
Montagevoorschriften bij levering
inbegrepen of kunnen gedownload 
worden in onze webshop.

Belangrijke informatie
Muurbevestiging is niet inbe-
grepen, aangezien verschillende 
wandmaterialen verschillende 
soorten bevestigingsmateriaal 
vereisen. Gebruik bevestigings-
materiaal dat geschikt is voor de 
wanden in uw omgeving. Voor 
advies over geschikt bevestigings-
materiaal, neem contact op met 
uw vakhandel.
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ShowITall Plus
Blijf op de hoogte ...
Bouw op een eenvoudig manier een
dubbelzijdige, vrijstaande Showalot
Ladder om, door gebruik te maken van
de optionele werkbladen. En voilà, u
heeft zonet een zoekstation gecreëerd:
enkel- of dubbelzijdig, met of zonder
display planken. In hoogte verstelbaar:
staand, 994/1094 mm of zittend, 710 mm. 
Alle werkbladen zijn voorzien van 
praktische gaten om de kabels door 
te steken.

Formaat  Werkblad, Enkelzijdig:  
B600 x D730 mm  
Werkblad, Dubbelzijdig:  
B600 x D950 mm

Overige Geschikt voor CPU:  
B180 x D400 x H380 mm

Enkelzijdig zoekstation
4517 wit €1261,00
4518 zwart €1261,00

Dubbelzijdig zoekstation
4519 wit €1261,00
4520 zwart  €1261,00

Van visie veranderd? 
U kunt de werkbladen altijd afzonderlijk
bestellen, zodat u een dubbelzijdige
Showalot Ladder Plus kan ombouwen
naar een zoekstation of ShowITall voor
één of twee gebruikers.

Werkblad
4490 enkelzijdig, wit  €218,00
4491  enkelzijdig, zwart €218,00
4492 dubbelzijdig, wit €218,00
4493 dubbelzijdig, zwart €218,00

Showalot  
Picture Book Plus
Voor jonge lezers …
Veelzijdige, lichtgewicht kast voor
frontale display van prentenboeken.
Twee verplaatsbare kastplanken met
opstaande rand. Te plaatsen tegen
een muur of als een vrijstaand meubel
door twee eenheden tegen elkaar te
plaatsen.

Capaciteit  Ca. 50 prentenboeken/sectie.
Formaat  B1071 x D310 x H1160 mm  

Kastplanken: B1040 x D140 mm  
Opstaande rand: H63 mm

Enkelzijdig
4470 wit  €575,00
4471 zwart €575,00

Dubbelzijdig
4521 wit  €1070,00
4522 zwart  €1070,00
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Readalot Plus
Voorzie plaats om te lezen …
Converteer eenvoudigweg een dubbel-
zijdige, vrijstaande Showalot Picture
Book met behulp van optionele werkbla-
den. En hopla, u heeft een multifunctio-
nele tafel gecreëerd om te studeren /
lezen / spelen, met of zonder display
planken. Variabele hoogte: 605 of 710 mm.

Formaat  1040 x 1040 mm

4523 wit €1261,00
4524 zwart €1261,00

 
Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor kan
standaard gereedschap nodig zijn.
Montagevoorschriften bij levering
inbegrepen of kunnen gedownload 
worden in onze webshop.

Van idee veranderd? 
U kunt deze werkbladen altijd
afzonderlijk bestellen, zodat u later nog
steeds de Showalot Picturebook kan om-
bouwen naar een lees- of studietafel.

Werkblad
4472 wit €207,00
4473 zwart €207,00
 

Staand of zittend?
Plaats de werkbladen
op gewenste hoogte!

Plus collectie
Multi-functionele oplossingen ...
Verander en verplaats volgens uw 
behoeften. Eenvoudig te monteren. 
Verstelbare poten inbegrepen.

Materiaal Multiplex laminaat.
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.
Condities 
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Boomerang Plus
Nodigt uit om te lezen…
Vrijstaande, dubbelzijdige boekentafel
met vijf hellende kastplanken per zijde.
De displayplanken zijn zodanig ontwor-
pen dat ze een attractief en duidelijk
punt vormen als blikvanger voor de
bezoeker van de bibliotheek. Stalen
voetjes zijn inbegrepen. Kan worden 
uitgerust met voorgeboorde naambord-
houder, zie 4487-88 en wielen, zie 4489.

Capaciteit  Ca. 100 standaard boeken.
Formaat  B884 x D1140 x H750/1055 mm  

Displayplanken: B840 x D80 mm

4483 wit     €704,00
4484   zwart      €704,00

Wielset (Ø50 mm)
Wielen voor Boomerang en Boomerang
Mini. Twee van de wielen zijn
vergrendelbaar. 

4489   €45,00

Boomerang Mini Plus
Voor de jongste lezers ...
Net als zijn grote broer Boomerang, 
maar niet zo diep en veel lager. Een 
aantrekkelijke en gemakkelijk toegan-
kelijke plaats voor het presenteren van 
prentenboeken. Kan geleverd worden 
met zwenkwielen, zie 4489. 

Capaciteit  Ca. 160 prentenboeken.
Formaat  B884 x D978 x H521 mm

4486  wit   €704,00

Signalisatiepaneel
Blanco paneel, tekst zelf aan te brengen.

Formaat  B800 x D18 x H150 mm 

4487  wit €88,00
4488  zwart €88,00
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Nieuw!

Maria
Presentatiestandaard, quick-pick 
boekenbak, zitplaats...
Deze multifunctionele displaystandaard
is verkrijgbaar per set van 3. Perfect
voor gebruik als boekenbak, quick-pick
standaard of voor het presenteren van
tijdschriften of strips. Door de modulari-
teit, mobiliteit en flexibiliteit, zijn ze ook
zeer geschikt voor het creëren van tijde-
lijke tentoonstellingen in de inkomhal,
aan eindpanelen van een boekenrek of
in een etalage.
Elke kubus heeft een afneembare
bovenplaat en 4 handige compartimen-
ten. Combineer dit met de wielen en 
de mogelijkheden zijn eindeloos ...!

Wordt geleverd met verstelbare voetjes 
en een rubberen mat om het wegglij-
den van boeken tegen te gaan.

Formaat (B x D x H mm)  
500 x 500 x 400/600/800  
Vakken:  
220 x 220 x 140 mm

Materiaal Gelakt MDF.
Overige De plank met wielen verhoogt  

het meubel met 70 mm. 
Eenheid 3 st.
Design BS Eurobib.
Condities  

Podia
4574  wit  €857,00
4575  antraciet  €857,00

Plank met wielen
4576  wit  €165,00
4577  antraciet  €165,00

Accessoires
Zitplaat
Zit comfortabel. Bovenblad voorzien 
van een laagje kurk.

4578  wit/kurk €126,00
4579  antraciet/kurk €126,00
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Emma
Een eenvoudige manier om de  
mensen hun aandacht te trekken …
Functioneel, veelzijdig podium voor
weergave van boeken en / of andere
media. Ideaal als blikvanger bij de ingang
of andere aandachtsgebieden in uw
bibliotheek. Combineer met de nieuwe
Eurobib "Wave" displayhouders om
echt op te vallen!

Wordt geleverd met wielen of verstel-
bare voeten – Gelieve uw keuze te 
maken bij het bestellen.

Formaat (B x D x H mm) 
940 x 940 x 1090  
Bovenste: 360 x 360

 Middelste: 660 x 660
 Plankdiepte: 220 mm
 Onderste: 940 x 940 mm
 Plankdiepte: 300 mm
Materiaal Gelakt MDF.
Wielen  Ø50 mm (4 in totaal, waar-

van 2 vergrendelbaar).
Overige De plank met wielen verhoogt  

het meubel met 70 mm. 
Design BS Eurobib.
Condities  

 
4361  wit €694,00
4362  antraciet €694,00

Andere kleuren of houtsoorten? 
Vraag het ons en we zoeken samen naar 
een oplossing! 

Colorit
Gebruik Wave, In-between 
en de displaybox om eye-
catchers te creëren, om 
dingen op te bergen en om 
de gebruikers de weg te 
wijzen in de bibliotheek. 
Zie p. 12-13 en 21. 
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"Wildlife" 
bibliotheken
Kinderen zijn een beetje zoals volwassenen 
maar dan met een grenzeloze verbeel-
ding. Ze leren en ontdekken constant en 
met een beetje hulp bij het verbeelden 
kunnen ze alles aan. Wij kunnen de 
bibliotheken helpen om kinderen en 
boeken dichter bij elkaar te brengen. 
Het punt is om hun verbeelding een 
handje te helpen.

We hebben enorm hard gewerkt om 
een collectie kindermeubilair te creëren 
dat speciaal ontworpen is voor bibliothe-
ken en andere leeromgevingen. 
Kindermeubilair waar vrolijke ontwerpen, 
handige functies, een solide constructie 
en een keuze aan goede materialen 
samengebracht werden met zorg voor 
zowel kinderen als volwassenen en het 
milieu. 

Ontmoet Leopold, Elna en Elof. Hou een 
oogje in het zeil op hun vriendjes want 
er zijn er die zo vlug mogelijk naar een 
bibliotheek willen verhuizen!

Materiaal Multiplex laminaat.
Design Louise Hederström en Dan 

Jonsson voor Eurobib Direct.
Condities 

Leopold
Opgepast! Lezende kinderen!
Leopold de leeuw is de koning van de 
dieren. Dat is een taak met veel verant-
woordelijkheid die hij héél au-serieux 
neemt. Dat is de reden waarom hij 
misschien een beetje woest kijkt. Hij is 
bezig met het weghouden van storende 
ouders bij hun lezende kinderen. 
Leopold helpt de kinderen door het advi-
seren van goede leessuggesties en zorgt 
ervoor dat ze niet gestoord worden. 
Hier neemt Leopold de taak van prenten-
boekenbak op zich met twee comparti-
menten en verstelbare verdelers en een 
rubberen mat om het wegglijden van 
boeken tegen te gaan. Wordt geleverd 
met  verstelbare voetjes en een potje lak 
voor het behandelen van de hoeken 
(optioneel).

Het is niet voor niks dat de leeuw een 
belangrijk en frequent gebruikt symbool 
geworden is voor het suggereren en 
helpen bij het lezen!

Capaciteit  Ca. 120-140 prentenboeken.
Formaat  (B x D x H mm) 

Eindpanelen:  
835 x 740 x 863 
Vakken:  
4 eenheden x 342 x 318 x 
170 (binnenafmetingen).

7657  €551,00

Verantwoordelijke bosbouw
Ons milieubeleid streeft naar het 
verminderen van de CO2 uitstoot, 
afval en het energieverbruik. We 
werken aan het ontwikkelen en 
leveren van milieuvriendelijke en 
-goedgekeurde producten.

De "Wildlife"-bibliotheekcollectie 
is een voorbeeld van enkele 
van onze producten die hieraan 
voldoen. De collectie is gemaakt 
uit hout afkomstig van duurzame 
bosbouw. 

Voederen 
van boeken 
toegestaan

Nieuw!

Rrrrroar
Zie ook de Lion & Lioness als 
display standaard (3394 en 3395) 
op p. 5 of als symbool label voor 
boekenruggen (2268) en boek-
blok labels (2269) op p. 23.
Help de bezoekers een handje bij 
het vinden van makkelijk te lezen 
boeken.
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Elna & Elof
Op een prentenboekensafari ...
Ontmoet Elna de olifant. Ze houdt ervan 
om rond te hangen met de kinderen 
en is dol op het verslinden van boeken 
(voederen is toegestaan!). Elna is vriende-
lijk, maar een beetje ondeugend. Ze 
steekt haar romp een beetje brutaal 
achteruit naar iedereen die in haar buurt 
komt ... zo graag wil ze de boeken tonen 
die zij superleuk vindt. Elna heeft ook 
haar eigen speciale manier om boeken 
te verstoppen voor kinderen zodat ze op 
ontdekkingstocht kunnen of onder haar 
door kunnen kruipen. Toch kunnen dit 
voor sommige kinderen misschien te veel 
boeken in één keer zijn en dat is de reden 
waarom ook kleine Elof een handje komt 
helpen. Hij loopt in de voetsporen van 
zijn moeder, maar hij laat ook toe dat 
kinderen op hem kunnen zitten terwijl ze 
door een leuk boek bladeren.

Eindpanelen
Gezaagde en verzonken panelen met 
interne groeven voor het plaatsen van 
legplanken voor frontale display, prenten-
boekenopslag en/of een leesplaats. Wordt 
geleverd met zowel verstelbare voetjes als 
een kannetje meubelwax voor het behan-
delen van de randen (optioneel).

Formaat  (B x D x H mm) 
Elna: 780 x 1528 x 1328 
Elof: 780 x 1208 x 1000 

Frontale display
Afhankelijk van de formaten van de 
gekozen boeken kunnen de slagtanden 
van Elna en Elof voorzien worden van  
vier (resp. 3) legplanken; variabele hoogtes. 

Capaciteit  Elna: Ca. 100 frontaal gepre-
senteerde prentenboeken. 
Elof: Ca. 70 frontaal gepre-
senteerde prentenboeken.

Formaat  (B x D x H mm) 
Elna: 740 x 156 x 1100

   Elof: 740 x 156 x 823
   Display diepte: 140 mm excl. 

de opstaande voorrand.

Prentenboekenopslag
Elna kan voorzien worden van één leg-
plank en twee prentenboekcompartimen-
ten, terwijl Elof enkel twee prentenboek-
compartimenten of één leesplaats heeft, 
zie hieronder.
De prentenboekcompartimenten zijn 
voorzien van praktische verdelers (verstel-
baar) en een rubberen matje om het 
wegglijden van de boeken tegen te gaan.

Capaciteit  Legplank:  
Ca. 70-80 prentenboeken.

   Vak:  
Ca. 100-120 prentenboeken.

Formaat  (B x D x H mm) 
Legplanken:  
700 x 334 x 170 (rug) 
Vak:  
700 x 350 x 170 (voorkant) 

Leesplaats
Elof kan voorzien worden van een lees-
plaats i.p.v. twee prentenboekcompar-
timenten indien nodig. Zie foto van het 
artikel 7656.

Formaat  (B x D mm) 
Tafelblad: 700 x 318 
Leeshoogte: 501 
Zitting: 700 x 318 
Zithoogte: 320 

7654 Elna €1759,00
7655   Elof      €1118,00
7656   Elof's leesplaats    €1118,00
 Een dag op de savanne ...

Je kan gemakkelijk een stukje 
savanne creëren door gebruik 
te maken van de spectaculaire 
Gradient scheidingswanden (p. 96) 
die de vorm hebben van gigan-
tische grassprieten.

Ze helpen met het creëren van 
gezellige leeszones voor kinderen. 
En ... Leopold, Elna en Elof voelen 
zich direct thuis.
    

Nieuw!

De frontale display planken kunnen 
worden verplaatst.
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Plus collectie 
Kleurrijke prentenboekenbak / tafel
om aan te lezen of om te spelen.
Creëer kleurrijke en inspirerende zones
voor uw jongste lezers met behulp van
deze gekleurde laminaat “boekenwin-
kels” met duurzame multiplex randen.
Kleurrijkere bibliotheken? Ja graag!

Materiaal  Multiplex laminaat
Design  Eurobib Direct.
Condities 

Kindertafel Plus
Voor lees- en speeltijd ...
Waarom niet twee vliegen in één klap
aankopen met deze fantastische, kleine, 
dubbelzijdige prentenboekenbak?
Stimuleer het lezen bij kinderen!
Geleverd met verstelbare voeten en een
gegroefde rubberen mat om het weg-
glijden van de boeken tegen te gaan.
Wieltjes kunnen tegelijkertijd besteld 
worden of u kan ook later nog het 
meubel hiervan voorzien, zie 4485.

Capaciteit Ca. 70-90 prentenboeken.
Formaat (B x D x H mm)  

998 x 998 x 525  
Vakken:  
2 x 770 x 205 x 177

Design  Bjarne Hjertvik voor  
Eurobib Direct.

7640 wit €401,00
7644 groen €401,00
7645 oranje €401,00
7646 blauw €401,00

Prentenboekenbak 
Plus
Zowel kleurrijk als duurzaam ...
Laat de kinderen met gemak bladeren
door hun favoriete titels. Geleverd met
verstelbare voeten en een gegroefde
rubberen mat om het wegglijden van
de boeken tegen te gaan. Wieltjes
kunnen tegelijkertijd besteld worden of 
u kan ook later nog het meubel hiervan
voorzien, zie 4485.

Capaciteit Ca. 80 prentenboeken.
Formaat (B x D x H mm)  

740 x 626 x 550  
Vakken:  
290 x 200/175 x 200

Design  Bjarne Hjertvik voor  
Eurobib Direct.

7650 wit €367,00
7651 groen €367,00
7652 oranje €367,00
7653 blauw €367,00

 
Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor kan
standaard gereedschap nodig zijn.
Montagevoorschriften bij levering
inbegrepen of kan gedownload 
worden in onze webshop.

Wielenset (Ø50 mm)
Wielen voor de Kindertafel Plus & de
prentenboekenbak Plus. Twee van de
wielen zijn vergrendelbaar (maakt het
meubel 72 mm hoger).

4485  €45,00
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Linnéa
Prentenboekenbak met
verstelbaar rugpaneel ...
Stel het rugpaneel in op hetzij een lage
hetzij een hoge positie. Bij montage in 
de hoge positie, is de gleuf in het rug-
paneel geschikt om signalisatiepanelen 
en brochurehouders aan te hangen (zie 
4333 en 3256). Stelvoeten inbegrepen.
Kan worden uitgerust met wielen, zie
4225. 

Capaciteit  Ca. 170 prentenboeken.
Formaat B945 x D410 x H960/1375 mm
Materiaal  Gefineerd of gelakt MDF.
Design  Niklas Dahlman voor  

Eurobib Direct.
Condities 

4325 beuken €562,00
4327 berken €562,00
4331 wit  €562,00

Anette & Anette Plus
Keurige prentenboekenbak
met goede capaciteit ...
Beschikbaar zowel enkel- als dubbelzijdig.
Uitgerust met drie compartimenten voor
frontale display en eveneens met een
praktische opslaglade op wielen met
twee compartimenten. De bovenste
compartimenten zijn voorzien van een
variabel gatenpatroon voor verdelers in
de rug; kies tussen twee of drie verdelers
per compartiment. Verdelers, verstelbare
voeten en wielen voor de lade worden
meegeleverd evenals een gegroefde
rubberen mat om het wegglijden van
de boeken tegen te gaan. Wielen voor
Anette & Anette Plus kunnen apart
worden besteld, zie 4489. 

Capaciteit  Ca. 140 + 70 (lade)  
prentenboeken/sectie.

Formaat Enkelzijdig:  
B930 x D410 x H750 mm  
Dubbelzijdig:  
B930 x D795 x H750 mm  
Compartiment:  
3 x B898 x D115 mm  
Lade: B878 x D380 x  
H320 mm incl. wielen. 
Compartiment:  
2 x B846 x D167 mm

Materiaal Multiplex laminaat of  
gefineerd MDF.

Design  Eurobib Direct.
Condities 

Enkelzijdig

4334 wit (Plus) €794,00
4344 berken €635,00
4345 beuken €635,00

Dubbelzijdig
4346 wit (Plus)  €1235,00
4347 berken €1011,00
4355 beuken €1011,00

Wielenset (Ø50 mm)
Geschikt voor Anette & Anette Plus.
Twee wieltjes met rem.
(Maakt het meubel 72 mm hoger).

4489  €45,00

Wielenset (Ø50 mm)
Geschikt voor Linnéa.
Twee wieltjes met rem.
(Maakt het meubel 72 mm hoger).

4225  €45,00
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Bezoek www.eurobib.be
Onze catalogus is uw gids en inspiratiebron voor 
Eurobib Direct. Wanneer u hebt gevonden wat u 
zoekt, gaat u naar www.eurobib.be en voert u de 
bestelling in. Alles wat uw bibliotheek nodig heeft, 
alles bij elkaar op één plaats!

Kleine Claas &  
grote Claas
Populaire prentenboekenbakken …
Prentenboekenbakken ten behoeve
van opbergen en uitstallen. Wielen zijn
apart verkrijgbaar, 4225.

Materiaal Fineer met of zonder rode 
of groene beits of in beuk of 
berken fineer op spaanplaat.

Design Eurobib Direct.
Condities 

Kleine Claas
Identiek aan grote Claas maar met iets
minder ruimte.

Capaciteit Ca. 120 prentenboeken.
Formaat B911 x D380 x H707 mm

4236 beuken €394,00
4336 berken €394,00
4338 rood €484,00
4340 groen €484,00

Grote Claas
Prentenboekenbak voor zowel frontale
display als opslag voor boeken.
Bestaande uit twee vakken voor display
en vijf vakken voor opslag. Veel ruimte.

Capaciteit Ca. 200 prentenboeken.
Formaat B911 x D450 x H936 mm

4235 beuken €488,00
4335 berken €488,00
4337 rood €601,00
4339 groen €601,00

 

Wielenset (Ø50 mm) 
Geschikt voor prentenboekenbak kleine
Claas en grote Claas en prentenboeken-
bak Linnéa. Twee wieltjes met rem.

4225  €45,00
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Prentenboekenbak
Populair en keurig …

Materiaal Beuken- of berkenfineer
 op spaanplaat.
Design Eurobib Direct.
Condities 

Prentenboekenbak, diep
Prentenboekenbak voor frontale 
display. Bestaat uit vijf uitneembare 
tussenschotten.

Capaciteit Ca. 80 prentenboeken.
Formaat B740 x D625 x H550 mm

4065 beuken €255,00
4365 berken €255,00

Prentenboekenbak, ondiep
Prentenboekenbak voor frontale display.
Bestaat uit drie uitneembare tussen-
schotten. Hier met bodemplank.

Capaciteit Ca. 60 prentenboeken.
Formaat B860 x D375 x H585 mm

4229 beuken €183,00
4329 berken €183,00

Bodemplank met plint
Handige bodemplank voor extra
opbergruimte.

Formaat B820 x D370 x H87 mm

4230 beuken €66,00
4330 berken €66,00

Wielenset (Ø50 mm)
Geschikt voor prentenboekenbak.

4224  €27,00 
   
 

Boekenbus
voor kinderen
Spring aan boord voor een
magische trip …
Neem de kinderen mee op een ritje
met de klassieke "VW T1 Bulli". Leuke,
kleinere boekenbak met drie comparti-
menten. Eenvoudig te monteren.

Capaciteit  Ca. 50-55 prentenboeken.
Formaat B810 x D360 x H310 mm
Materiaal  MDF voorzien van een print 

met beschermende toplaag.
Design  Werkhaus.
Condities 

15100  €112,00
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Maxi
Prentenboekenbak met vier comparti-
menten bovenaan en acht opslag- 
compartimenten onderaan. 

Capaciteit  Ca. 375 prentenboeken.
Formaat (B x D x H mm)  

720 x 720 x 995 (incl. wielen) 
Vak, boven:  
331 x 331 x 161  
Vak, onder: 
331 x 331 x 341

4568 wit €649,00
4569 berken €649,00

Mini
Prentenboekenbak met vier comparti-
menten bovenaan. Ideaal voor kleinere 
kinderen om te doorzoeken.

Capaciteit  Ca. 125 prentenboeken.
Formaat (B x D x H mm)  

720 x 720 x 290 (incl. wielen) 
Vak:  
331 x 331 x 161 

4563 wit €408,00
4564 berken €408,00

Midi
Prentenboekenbak met vier comparti-
menten bovenaan en vier opslag-
compartimenten onderaan.
Overzichtelijk en makkelijk bereikbaar.

Capaciteit  Ca. 250 prentenboeken.
Formaat (B x D x H mm)  

720 x 720 x 640 (incl. wielen) 
Vak, boven: 
331 x 331 x 161  
Vak, onder: 
331 x 331 x 341

4566 wit €478,00
4567 berken €478,00

Box
Prentenboekenbak voor kinderen of
boekenbak voor volwassenen (die nog 
steeds jong in hart en nieren zijn).
Gemakkelijk te verplaatsen met wielen.
Uitgerust met gegroefde rubberen mat.

Materiaal Melamine op spaanplaat.
Wieltjes  Ø75 mm. Twee van de 

wielen zijn vergrendelbaar.
Design  BCI.
Condities  

Meer kleuren of houtsoorten? Neem
contact met ons op, wij adviseren u
graag!

Nieuw! Nieuw!
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Larry
Eenvoudig en toch stevig …
Vrijstaande, enkelzijdige prentenboeken-
bak in twee afmetingen. Flexibel, 
gemakkelijk toegankelijk. Compleet 
met regelbare voeten en gegroefde 
rubberen mat.

Capaciteit Ca. 110 prentenboeken.
Formaat Meubel: B1118 x D765 x 

H844 (laag)/1122 (hoog) mm  
Vakken: B1068 x D265 
(bodem)/321 x H231 mm

Materiaal Gelakt metaal. 
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.
Condities 

4233 laag €510,00
4297 hoog €510,00

Tussenschotten
Tussenschotten met verschillende 
breedtes afhankelijk van de verschil-
lende media.

Formaat (B x D x H mm)  
1048 x 265 (bodem)/321 x 231 
3-vakken: 340 
4-vakken: 255

Materiaal Gelakt staaldraad. 
Eenheid 2 st.

4398 3-vakken €59,00
4399 4-vakken  €63,00

Lettervellen, set
Label uw prentenboeken ...
Grotere labels. Geschikt voor de etiket-
tering van boeken, legborden en prenten-
boekenbakken. Worden ook apart
verkocht met één enkele letter / blad,
zie 2410-2441 in de webshop.

Formaat 30 x 30 mm 
Tekst 1 vel per letter:  

A-Ö, Ü, Æ, Ø.
Eenheid  32 vellen.

2442  €93,00/verp.

Oslo
Mobiele tijdschriftentoren …
Verrijdbare displayzuil voor opslag en
display van tijdschriften, stripboeken
e.d. Duidelijke display van bijv. actuele
tijdschriften met behulp van houders
in acryl in combinatie met ruimte en
gemakkelijk toegankelijke opslag voor
oudere uitgaven los in de vakken, in
tijdschrift- of in catalogushouders.
 

Formaat (B x D x H mm) 
620 x 620 x 1600  
Houder: 250 x 12 x 320  
Vak: 320 x 250 x 350

Materiaal Melamine, berkenfineer of
 gelakt MDF.
 Houders van acryl.
Wieltjes Ø75 mm. Twee van de wielen
 zijn vergrendelbaar.

4356  beuken €1401,00
4357  wit (melamine) €972,00 
4358  berken €1401,00
4359  andere kleur  €1356,00
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Labyrinth
Handige boekentoren op wielen ...
Deze toren combineert display met
opslag. Goede capaciteit; 20 comparti-
menten verdeeld over vijf verdiepingen.
Ideaal voor het opslaan en het tonen
van boeken, paperbacks, enz. Creëer
een aantrekkelijk en opvallend schouw-
spel voor uw bezoekers. Makkelijk te
verplaatsen!

Capaciteit Ca. 300 standaard boeken.
Formaat B580 x D580 x H1750 mm 

Vakken: 
 B370 x D370 x H305 mm
Materiaal Melamine op MDF. 
Wieltjes Ø100 mm.Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.
Design Schulz Speyer. 

5805 rood/wit €1442,00
5806 zwart/wit €1442,00

Onderstel op wielen
Maak uw boekentoren verrijdbaar ... 
Dankzij de constructie van dit onderstel 
is de hoogte van de boekentoren met 
het onderstel eronder gemonteerd en 
de standaard uitvoering zonder wielen, 
dezelfde. 

Materiaal Gefineerd of gelakt MDF.
Wieltjes Ø50 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.

Boekentoren
Aantrekkelijke display van boeken ...
Toren met twee of vijf legplanken (excl.
bovenplank). Vier compartimenten.

Materiaal Basis en legplanken in
 gevernist of gelakt MDF.
 Zijpanelen van stevig acryl.
Design Niklas Dahlman voor  

Eurobib Direct.
Condities 

Medium

Capaciteit Ca. 190 standaard boeken /  
220 paperbacks / 360 DVD's.

Formaat (B x D x H mm) 
482 x 482 x 1560 
Vak:  
280 x 175 x 240

4351 wit €612,00
4352 berken €612,00

Onderstel op wielen

Formaat B582 x D582 mm

4407 wit €222,00
4408 berken €222,00

Large

Capaciteit Ca. 240 standaard boeken.
Formaat (B x D x H mm) 

552 x 552 x 1800 
Vak:  
320 x 175 x 280

4353 wit €728,00
4354 berken €728,00

Onderstel op wielen

Formaat B652 x D652 mm

4409 wit €222,00
4410 berken €222,00

Comic

Capaciteit Ca. 160 prentenboeken.
Formaat (B x D x H mm) 

562 x 562 x 1090 
 Vak:  

240 x 295 x 340

4349 wit €515,00
4350 berken €515,00

Onderstel op wielen

Formaat B662 x D662 mm

4405 wit  €222,00
4406 berken €222,00

Nieuw!
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Quattro 
Bereikbare, mobiele presentatietoren …
Displayzuil (vierzijdig) voor frontale
display van boeken, tijdschriften e.d.
displayhouders (34460), wielenset
en stelvoetjes inbegrepen.

Capaciteit 4 x 9 groeves incl. 20 houders.
Formaat B/D500 (basis)/400 (bovenzijde)  

x H1788 mm (incl. wieltjes).
Materiaal Gelakt MDF.
Design Niklas Dahlman voor  

Eurobib Direct.
Condities 

4475 wit €734,00
4476 zwart €734,00

Extra displayhouder
Kies houders van verschillende afme-
tingen. Geschikt voor Quattro & Quattro
Plus. Worden per stuk verkocht.

Formaat (B x D x H mm)
Materiaal Acryl, PMMA.

34459 100 x 135 x 250 €7,20
34460 190 x 170 x 275 €10,00

Bent u op zoek naar displayhouders in 
een ander materiaal? Bezoek onze 
webshop voor meer opties.

Quattro Mini &  
Midi Plus
Bereikbare, mobiele, kleurrijke
presentatiezuil …
Kleurige mediazuil voor frontale display
van boeken en dergelijke.
Incl. displayhouders (34460), wielenset 
en stalen voetjes.

Capaciteit Mini: 4 x 5 groeven incl. 
12 houders. 
Midi: 4 x 7 groeven incl. 
16 houders.

Formaat B335 x D335 (basis) x 
H1220/1265 mm incl. wieltjes. 

Materiaal Multiplex laminaat.
Design Niklas Dahlman voor 

Eurobib Direct.
Condities 

Mini
4434 wit €676,00
4435 zwart €676,00
4436 oranje €676,00
4437 limoengroen €676,00
4438 blauw €676,00

Midi
4478 wit €785,00
4479 zwart €785,00
4480 oranje €785,00
4481 limoengroen €785,00
4482 blauw €785,00

Nieuw!
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Kant-en-klare pakketten

6708 wit €677,00
6717 transparant/zwart €677,00
6718 wit/transparant  €677,00
6719 zwart/transparant €677,00
6723 zwart €677,00

Just Now
Makkelijk te plaatsen 
presentatietoren ...
Beschikbaar als vrijstaand meubel of om 
tegen de muur te plaatsen. Voorzien 
van vier compartimenten voor display 
van boeken of andere media. Zet best-
sellers of nieuwe boeken in de kijker. 
Dit meubel kan alleen geplaatst worden 
of met verschillende bij elkaar om een 
eye-catcher te creëren. Dit meubel staat 
ook prachtig met acrylaten boeken-
standaards. 

Materiaal Gelakt MDF. 
Design Tom Stepp voor Eurobib Direct
Overige Stelvoetjes worden mee 

geleverd.
Condities 

Vrijstaande presentatietoren
 

Formaat B360 x D360 x H1775 mm 
Vakken:  
B322 x D322 x H333 mm

4585  €932,00
 
Presentatietoren voor tegen 
de muur
 

Formaat B360 x D100 x H1775 mm 
Kader:  
B240 x H300 mm

Overige Verstelbare voetjes en punt-
haken meegeleverd.

4586  €650,00

Cube
Doordachte display- en expositiezuil...
Veelzijdig, uitbouwbaar systeem voor
frontale display van boeken, tijdschriften 
en voor expositiedoeleinden. Uitstekend 
geschikt voor nieuwe, interessante 
displays en exposities.
De mogelijkheden zijn onbeperkt!

Capaciteit 4 standaard boeken/houder.
Formaat (B x D x H mm incl. houder)
 390 x 390 x 1565
 Diepte, houder:  

240 x 40 x 70
Opbouw Elke zuil bestaat uit een 

boven-/bodemplaat + 5 st. 
kubus + 3/4 st. displayhouder

 + 1 st. tussenstuk (geldt 
alleen 6718 / 6719). 

Materiaal Acryl, PMMA. 
Design Franz James voor Eurobib Direct.
Condities 

Indien u alternatieve kleuren wenst,
neem dan contact met ons op.

Nieuw!
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Ope 
Eén product, vele mogelijkheden …
Het presenteren van boeken, andere
media of objecten is kinderspel met
dit innovatief en gebruiksvriendelijk
modulaire concept van Ope, een
Noorse leverancier. Verwijder, voeg
toe en verplaats de modules zoals u
zelf nodig acht om verschillende aan-
dachtspunten in de kijker te zetten,
om thema’s weer te geven of om de
kamer onder te verdelen.

Hier spreken we over veelzijdigheid en
veranderen. Daarnaast kunt u het zelf
monteren – er is geen gereedschap
nodig. Dit komt door Ope's oplossing:
hulpstukken die al even eenvoudig als
ingenieus zijn.

Het systeem bestaat uit een aantal
componenten die kunnen worden
gecombineerd en op verschillende
manieren toegevoegd.
Hier worden enkele mogelijke opstel-
lingen getoond. Uiteraard kunt u uw
eigen oplossingen creëren.

Kies tussen het grote (Maxi) of kleine
(Mini) modulair pakket. Een systeem
dat kan worden herbouwd, telkens
opnieuw!

Materiaal Gepoedercoat MDF/gefineerd
 MDF in geolied eikenhout
 (voor solide hoeken).
Design Ope voor Eurobib Direct.
Condities 

Ope Maxi

Opbouw Complete module in eiken:
 S: 360 x 360 x 360 mm 
 L: 600 x 360 x 600 mm
 Buitenzijden in wit:  

4 st. van 360 x 600 mm 
9 st. van 360 x 360 mm 
Binnenzijden in wit:  
4 st. 360 x 360 mm

 Connectoren: 
5 st. 3-weg connectoren. 

 46 st. 2-weg connectoren. 
 20 st. zelfklevende geleiders.
 20 st. afdekkappen (eik).

4580  €1594,00

Ope Mini

Opbouw Complete module in eiken: 
360 x 360 x 360 mm

 Buitenzijden in wit: 
9 st. 360 x 360 mm

 Binnenzijden in wit:  
3 st. 360 x 360 mm

 Connectoren: 
5 st. 3-weg connectoren. 

 30 st. 2-weg connectoren. 
 12 st. zelfklevende geleiders.
 12 st. afdekkappen (eik).

4581  €1139,00

Montage 
zonder gereedschap!

Eens je gekozen hebt voor een
configuratie, kunt u dit gemak-
kelijk monteren met een paar
standaard componenten. 
Geen gereedschap nodig, 
beperkte montagetijd en geen 
stof of vuil dat kan achtergelaten 
worden. Het is even gemakkelijk 
om terug uit elkaar te halen en 
opnieuw op te bouwen in een 
andere configuratie mocht dat 
nodig zijn.

Grotere systemen? 
Bent u op zoek naar meer
oplossingen, opties of grotere
systemen?
Contacteer ons, wij adviseren
u graag!
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Malmö
Volumineuze kast ...
Een ruime kast voor display en opslag 
van CD’s of DVD's. De kast wordt 
gemonteerd geleverd met vijf verdiep-
ingen met elk zes vakken en onderin 
een opbergplank. Kies een model met 
of zonder opberglades. Stelvoetjes 
inbegrepen.

Materiaal Gesneden berken- of beuken- 
fineer met transparante lak 
op MDF met kantlijsten van 
massief berken/beuken.
Tussenschotten van massief 
berken/beuken. 

Design Eurobib Direct.
Condities 

Indien u alternatieve kleuren wenst,
neem dan contact met ons op.

DVD-kast
Capaciteit Displayverdieping: Ca. 210 

st. 1870 alt. 180 st. 1869.  
Laden: Ca. 336 st. 1870 alt. 
300 st. 1869.

Formaat (B x D x H mm) 
1060 x 600 x 1300 
Vak: 150 x 100 
Lade: 150 x 380 x 233 
Opbergplank (zonder laden): 
1005 x 574 x 537

Met laden

37379 berken €1647,00
37380 beuken €1647,00
 
Zonder laden
37381 berken €1017,00
37382 beuken €1017,00

CD-kast
Capaciteit Displayverdieping: Ca. 270 

st. 2962 alt. 180 st. 2852.  
Laden: Ca. 432 st. 2962 alt. 
336 st. 2852.

Formaat (B x D x H mm) 
1060 x 600 x 1300 
Vak: 150 x 100 
Lade: 150 x 380 x 135 
Opbergplank (zonder laden): 
1005 x 574 x 210

Met laden
34379 berken €1647,00
34380 beuken €1647,00

Zonder laden
35431 berken €1017,00
35432 beuken €1017,00
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Larry
AV-Keuzevak voor veeleisende
omgevingen ...
Vrijstaand, enkelvoudig AV-keuzevak in
sterke uitvoering met flexibele display/
opbergruimte in drie verdiepingen.
Goede toegankelijkheid. Stelvoetjes en
geribbelde rubberen mat inbegrepen.
Onderverdelingen (6-of 7-vakken) en
koppelingen moeten apart worden
besteld. Eenvoudige montage.

Capaciteit 6-vakken: Ca. 120 Unikeep 
Media box 3801. 
7-vakken: Ca. 150 bescherm-
doosjes Daisy 2813 alt. 224 
CD-verpakkingen 2962.

Formaat (B x D x H mm) 
1118 x 765 x 1122 
Vakken: 1068 x 167 x 166

Materiaal Gespoten stalen frame en
 vakken. 
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.
Condities 

4342  €627,00

 
Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor kan
standaard gereedschap nodig zijn.
Montagevoorschriften bij levering
inbegrepen of kan gedownload 
worden in onze webshop.

Discorama
Functioneel AVM-keuzevak...
AVM-keuzevak voor display en opslag
van AVM-media in verdiepingen.
Uitgerust met vijf verdiepingen met elk
zes ruime vakken voor overzichtelijkheid
en toegankelijkheid. Wordt geleverd met
geribbelde rubberen mat, tussenschotten
en stelvoetjes. Eenvoudige montage.

Capaciteit Ca. 360 CD's.
Formaat (B x D x H mm)
 1195 x 660 x 1320  

(incl. stelvoetjes).
 Vakken:  

1160/182 x 110 x 67
Materiaal Houten onderdelen met
 berkenfineer of gelakt MDF.
 Statief van gepoedercoat
 plaatstaal. Tussenschotten van
 gegalvaniseerd staaldraad.
Design Eurobib Direct.
Condities 

4060 berken/grijs €800,00
4061 berken/wit €800,00
4062 wit/wit €800,00

Tussenschotten
Tussenschotten met verschillende 
breedtes afhankelijk van de verschil-
lende media.

Formaat  (B x D x H mm) 
1048 x 162 x 195 
6-vakken: 170 
7-vakken: 145

Materiaal Gelakt staaldraad.
Eenheid 3 st.

4318 6-vakken €59,00
4319 7-vakken €63,00
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Storeandhide Plus
Extra opslagruimte op wielen.

Formaat B878 x D350 x H335 mm 
incl. wielen. 

Materiaal Multiplex laminaat.
Wieltjes  Ø50 mm
Condities 

4506 wit €256,00
4507 zwart €256,00

Showandstore Plus
Duidelijk tentoonstellen en toeganke-
lijke opslag van tijdschriften ...
Handig opbergmeubel voor tijdschriften
en andere periodieke publicaties.
Kastdeuren met acryl deurfronten; een 
royale plankdiepte (ideaal voor iets 
dikkere tijdschriften). Het interieurcom-
partiment is geschikt voor een volledige 
collectie tijdschriften in A4-formaat.

Gebruiksvriendelijke speling tussen de
vloer en de onderste vakken (450 mm).
Het meubel kan worden aangevuld met
een uittrekbare lade op wielen, zie
Storeandhide.

Formaat 3 x 3-vakken:  
B930 x D370 x H1520 mm 
Inclusief verstelbare voeten.  
3 x 4-vakken:  
B930 x D370 x H1888 mm 
Inclusief verstelbare voeten.  
Vak, binnenzijde:  
B289 x D322 x H322 mm 
Voorrand, plankdiepte:  
15 mm  
Vak: 2 x B846 x D167 mm

Materiaal Multiplex laminaat.
 Displayhouders in acryl.
Design  Bjarne Hjertvik voor  

Eurobib Direct.
Condities 

3 x 3-vakken

4500 wit €1896,00
4501  zwart  €1896,00

3 x 4-vakken
4502 wit  €2239,00
4503 zwart  €2239,00

Plint
Vervang de uittrekbare lade op wielen
door een plint.

Formaat B898 x H415 mm 
Materiaal Multiplex laminaat.

4504 wit €87,00
4505 zwart €87,00

4504

4505

4500 / 4506 

4503 / 4505

4506
4507

4502 / 4506
Stijlvolle rugzijde ook in laminaat 
afgewerkt.

Indien u alternatieve kleuren wenst,
neem dan contact met ons op.
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BOEKENWAGENS & 
INLEVERBOXEN

Boekenwagens aangepast aan uw behoeftes en die 
van de bibliotheek!

Onze eerste boekenwagens werden meer dan 50 jaar geleden geproduceerd en velen van hen 
zijn nog steeds in gebruik. Gedreven met veel energie, werken we aanhoudend om ons 
assortiment te verbeteren en nieuwe boekenwagens te ontwikkelen. Daarom richten wij ons 
op het bieden van veelzijdige producten met een breed scala van keuze tussen functies, 
ontwerpen, materialen en kleuren. Ons uiteindelijke doel is om te voldoen aan uw behoeften 
en het verbeteren van de efficiëntie van uw dagelijkse werk met een hoge kwaliteit en 
betaalbare producten waarop u kunt vertrouwen.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog wachten? 
Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!



58

501115 

42166
4216542164

42162

42162

42163

B O E K E N W A G E N S  &  I N L E V E R B O X E N

www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

Plus-collectie
Functionele, kleurrijke allround
boekenwagens ...
Al onze populaire boekenwagens in de
nieuwe Plus versie worden vervaardigd
uit gelamineerd hout met zichtbare
triplex randen, waardoor een taaie, kras
resistente oplossing verkregen wordt,
die perfect is, zelfs voor de meest
veeleisende bibliotheekomgevingen.

Materiaal Gelamineerd multiplex met
 een EPC gelakt metalen frame.
Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.
Design Eurobib Direct.
Condities 

Halland Plus
Gebruiksvriendelijk en ergonomisch ...
Enkelzijdige boekenwagen met vier
schuin geplaatste planken met afgeronde
hoeken. Twee van deze planken zijn
verplaatsbaar.

Capaciteit  Ca. 70 standaard boeken.
Formaat B540 x D480 x H1115 mm 

Plankdiepte: 207 mm

42162   wit/wit   €540,00
42163   zwart/zwart   €540,00
42164   oranje/wit   €540,00
42165   limoen/wit    €540,00
42166   grijs/zwart   €540,00

Liever een andere kleur? Neem contact
met ons op, we helpen u graag verder!

Slijtvast materiaal!
Laminaat (HPL) is uitermate bestendig tegen stoten en krassen, met
behoud van een fraai uiterlijk, zelfs in de meest veeleisende omgeving.

Andere kleur?
Wist u dat onze boekenwagens ook verkrijgbaar zijn in andere kleuren?
Het minimum aantal is 2 en de geschatte levertijd is 6-8 weken.
Contacteer onze klantendienst voor meer informatie.

Onderhoud
Normale vlekken
Verwijderen met een vochtige doek met lauw water of warm zeepwater,
of met een normaal reinigingsmiddel dat geen schuurmiddel of andere
alkalische stoffen bevat.

Hardnekkige vlekken
Verwijderen met een geschikt oplosmiddel dat alcohol, trichlooretheen,
benzine of gelijkaardig bevat. Controleer of de vlekken helemaal zijn
verdwenen. Daarna afvegen met een vochtige doek met lauw water en
laten drogen.

Wielen
Wielen vervangen? Bestel uw wielen
hier, Ø125 mm met of zonder rem.
Per stuk.

501115   met rem €10,70
501120   zonder rem €9,50
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Halland Virrvarr
Onze bestseller aller tijden
nu met het “Virrvarr”-patroon!
Een hele generatie Zweden heeft melk
gemorst op dit iconisch, grijs gespikkeld
patroon genaamd “Virrvarr” wat dool-
hof betekent in het Nederlands. Dat
komt omdat dit patroon, ontworpen
door Sigvard Bernadotte in 1958, zijn
hoogdagen zag rond 1965 toen het in
ieders keuken in de vorm van tafelbla-
den, vensterbanken en nog veel, veel
meer gebruikt werd.

We spraken over vroeger waardoor het
opnieuw actueel werd. Onze populaire
Halland Plus boekenwagen is nu
beschikbaar in het klassieke “Virrvarr”-
patroon. Een enkelzijdige boekenwagen
met vier schuine planken (waarvan
twee verstelbare).

Capaciteit  Ca. 70 standaard boeken.
Formaat B530 x D480 x H1115 mm
 Plankdiepte: 207 mm
Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.
Design  Eurobib Direct/ 

Patroon: Sigvard Bernadotte.

42167 Virrvarr          €655,00

Prince Sigvard Bernadotte, 
de “ontwerp-prins”. 
 
Eén van Zweden’s meest vooraanstaande ontwerpers
tijdens de jaren 1900, die de schoonheid en functio-
naliteit verenigde met een doeltreffend en effectief
productieproces. Initiatiefnemer van enkele van de
meest gebruikelijke en erkende alledaagse voorwer-
pen zoals de Rode Clara blikopener, de Margrethe 
kom, Bernadotte kruik, Georg Jensen zilver collectie, 
de Facit Private schrijfmachine en talloze andere 
objecten en patronen. De man staat synoniem voor 
“gemaakt met strenge hoge normen en raffinement”.

Ørestad Plus
Handig, makkelijk te verplaatsen,
makkelijk vast te pakken ...
Enkelzijdige boekenwagen met vier
schuine planken (waarvan drie
verstelbare).

Capaciteit   Ca. 70 standaard boeken.
Formaat B460 x D497 x H1150 mm 

Plankdiepte: 250 mm
Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.

5065   wit/wit      €583,00
5067   limoen/wit       €583,00
5068   grijs/wit  €583,00

Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor kan
standaard gereedschap nodig zijn.
Montagevoorschriften bij levering
inbegrepen of kunnen gedownload 
worden op onze website.
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Gotland Plus
Gebruiksvriendelijk en ergonomisch,
met een beetje meer plaats!
Dubbelzijdige wagen met tussenwand
en verplaatsbare planken.

Capaciteit   Ca. 135-150 standaard 
boeken.

Formaat B665 x D430 x H1090 mm 
Plankdiepte: 210 mm

4613   wit/wit      €638,00
4614     zwart/zwart      €638,00

Gotland Plus, laptop
Gebruiksvriendelijk en ergonomisch met
een geïntegreerde werkplek voor de laptop!
Dubbelzijdige boekenwagen met drie in
hoogte verstelbare legplanken aan elke
zijde. Aan de bovenzijde zit een vlakke
legplank dewelke uitgerust is met een
rubberen matje (vastgekleefd) om uw laptop 
op te plaatsen.

Capaciteit  Ca. 100-115 standaard  
boeken.

Formaat B665 x D430 x H1090 mm
 Plankdiepte: 210/440 mm

4615     wit/wit  €699,00

Öland Plus
Compact met royale plankafstand ...
Functionele, enkelzijdige wagen met drie
vaste, schuingeplaatste, diepe planken
en ruime afstand tussen de kastplanken.

Capaciteit  Ca. 100 standaard boeken.
Formaat B1010 x D350 x H1090 mm 

Plankdiepte: 250 mm

4625   wit/wit   €594,00
4626   zwart/zwart     €594,00
4627   oranje/wit   €594,00
4628   limoen/wit    €594,00
4629   grijs/zwart  €594,00

Controleer de wielen!
Het is van belang dat de wielen van uw boekenwagen na enige tijd (ca. 6 maanden) worden nagekeken. Wij raden u bovendien aan
om één keer per jaar de bevestiging van de wielen te controleren en indien nodig opnieuw vast te zetten. Bewaar het speciale montage-
gereedschap dat bij de boekenwagen wordt bijgeleverd. Afhankelijk van het type boekenwagen ziet dit gereedschap er anders uit.
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Ven Plus
Een wagen voor boeken en alle
andere doeleinden…
Boekverslindende dubbelzijdige boeken-
wagen met drie, vrij grote, vlak geplaatste 
planken. Veelzijdige boekenwagen 
met hoge capaciteit. Ook geschikt voor 
ringmappen.

Capaciteit  Ca. 200 standaard boeken.
Formaat   B1010 x D430 x H1090 mm 

Plankdiepte: 423 mm

4603   wit/wit   €730,00
4604   zwart/zwart    €730,00
4605   oranje/wit   €730,00
4606   limoen/wit    €730,00
4607   grijs/zwart   €730,00

Inleverwagen XL Plus
Mobiele multifunctionele boekenwagen ...
Grotere versie van de Öland Plus.
Enkelzijdige wagen met vier vaste,
schuingeplaatste planken. Creëer een
blikvanger voor ingeleverde boeken,
gebruik de wagen als mobiele ”mini-
boekenkast” op werkplekken, of als
inleverruimte voor mappen.

Capaciteit  Ca. 135 standaard boeken.
Formaat B1010 x D350 x H1480 mm 

Plankdiepte: 250 mm 

4572     wit/wit   €780,00
4573     zwart/zwart    €780,00

Displaywagen XL Plus
Veel ”verticale” ruimte!
Grotere versie van de Gotland Plus.
Dubbelzijdige boekenwagen met zes
verstelbare planken aan elke kant.
Ideaal voor gereserveerde boeken,
ingeleverde boeken, nieuwe boeken of
het kan zelfs gebruikt worden om een 
kleine tentoonstelling op te presenteren.

Capaciteit  Ca. 280 standaard boeken.
Formaat B665 x D430 x H1695 mm 

Plankdiepte: 210 mm 

4570   wit/wit      €822,00
4571     zwart/zwart      €822,00

Andere kleuren of
houtsoorten? Vraag het ons en we
zoeken samen naar een oplossing! 
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Frontale boekenwagen
Makkelijk vast te pakken en zeer
ruim …
Door het speciale frame is alles makkelijk 
bereikbaar voor mensen van elke lengte.

Materiaal Statief van gelakte stalen
 buizen. Zijkanten, rugzijde
 en planken van gelakt MDF.
Wielen Ø100 mm met universeel
 loopvlak in grijze rubber.
Design Schulz Speyer.
Condities 

Crossrunner
Boekenwagen met vier vaste, licht hel-
lende planken met ruime plankafstand.
Ook geschikt voor boeken van groter
formaat.

Capaciteit Ca. 80 standaard boeken.
Formaat B610 x D540 x H1400 mm
 Vakhoogte: 310 mm
 Plankdiepte: 250 mm

4450 rood €870,00
4452 wit €870,00

Mini Crossrunner
Net zoals zijn grote broer, alleen iets
kleiner. Boekenwagen met drie vaste,
licht hellende planken met ruime plank-
afstand. Ook geschikt voor mappen.

Capaciteit Ca. 60 standaard boeken.
Formaat B610 x D540 x H1220 mm
 Vakhoogte: 325 mm
 Plankdiepte: 250 mm

4453 rood €800,00
4454 wit  €800,00
4463 groen €800,00
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WWW.SBNL.BE

Neem een kijkje 
door het sleutelgat

www.eurobib.be
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Nieuw!

Nieuw!

Combi
Allround boekenwagen in een groter 
formaat met vier legplanken waarvan 
er twee verplaatsbaar zijn. Genereuze 
plankdiepte zodat deze ook gebruikt 
kan worden voor grotere boeken of 
klasseer mappen.

Capaciteit Ca. 44 folio’s of 18 klasseer 
mappen, A4.

Formaat B500 x D615 x H1330 mm
 Plankdiepte: 286 mm 

Legplank diepte: 366 mm 
Hoogte laagste legplank:  
436 mm

5003 wit €830,00
5004 berken €735,00

Midi
Boekenwagen in een iets kleiner for-
maat met vier legplanken waarvan er 
twee verplaatsbaar zijn.

Capaciteit Ca. 44 standaard boeken.
Formaat B500 x D615 x H1330 mm
 Plankdiepte: 236 mm 

Legplank diepte: 366 mm 
Hoogte laagste legplank: 
436 mm

5001 wit €822,00
5002 berken €728,00

Push & Pull 
Makkelijk, veelzijdig en ergonomisch ...
Een reeks handige, enkelzijdige boeken-
wagens voor véél rijplezier! Goed uitge-
werkte constructie, duurzaam en hoog 
kwalitatief materiaal zijn slechts enkele 
woorden die de gebruiksvriendelijkheid 
van deze boekenwagens omschrijven. 

De handgrepen in de vorm van een 
sleutelgat zijn zo eenvoudig als dat ze 
handig zijn, het geeft een goede grip 
(goed voor de schouders en rug), is 
gemakkelijk voor iedereen (groot of 
klein) en kan verplaatst worden langs 
beide zijden (duwen & trekken). De 
boekenwagen helt lichtjes achteruit, 7°. 
De cassettes zijn voorzien van 4 leg-
planken waarvan 2 verstelbaar. En 
bovenop dit alles hebben we ook nog 
eens een enorme plankdiepte voorzien.  

De boekenwagens zijn ontworpen volgens 
de ARBO (ARBeidsOmstandigheden) 
richtlijnen, zie www.arboportaal.nl. 

Materiaal Frame in gelakt metaal met 
de cassettes in laminaat of 
gefineerd berken multiplex.

Wielen Ø125 mm. Alle wielen zijn 
vergrendelbaar.

Design Bjarne Hjertvik voor  
Eurobib Direct.

Condities 

Andere kleuren ? 
Vraag het ons en we zoeken samen 
naar een oplossing! 
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Expo
Veelzijdige en handige 
displaywagen...
Een handige, enkelzijdige wagen op 
wielen voor frontale tentoonstelling van 
boeken of andere media. Ook 
perfect geschikt voor opslag van paper 
backs of manga boeken. Voorzien van 
vier legplanken met verhoogde voor-
rand, optionele plaatsing en enigszins 
aanpasbaar in diepte. Aan de achter-
zijde is een enorme extra opslagruimte 
voorzien wat het aanvullen van de 
boeken vergemakkelijkt!
Met deze constructie heeft u zowel 
een goed overzicht als een goede 
toegankelijkheid.

Capaciteit Frontale display: ca. 35-40 
standaard boeken.

 Frontale opslag:  
Ca. 110-120 paper backs of 
ca. 225 manga boeken.

Formaat B954 x D715 x H1203 mm
 Displaydiepte: 140 mm 

Plankdiepte: 843 mm 
Hoogte laagste legplank: 
423 mm

5005 wit €1090,00
5006 berken €1009,00

Nieuw!

Bookwalker
Licht en handig met afneembare
boek bakken …
Boekenwagen met drie praktische,
verwisselbare boek bakken. De bakken
kunnen gemakkelijk aan de achterkant
van het frame op de gewenste positie
bevestigd worden. De bakken zijn
stapelbaar en kunnen ook op de balie
geplaatst worden. Het (lege) frame is
eveneens stapelbaar.

Capaciteit Ca. 55 standaard boeken.
Formaat B500 x D590 x H1257 mm.  

Binnenzijde bak:   
B440 x D210 x H210 mm.

Materiaal Frame van verchroomd stalen
 buizen met kunststof bakken
 van polypropyleen (PP).
Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.
Design Björn Dahlström voor  

Eurobib Direct.
Condities 

4227  €525,00

Extra boekbakken

Eenheid 3 st .

422720  €77,00/verp.
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Boekenwagens met verhoogde 
opslag capaciteit verminderd de 
slijtage aan de rug en gewrichten, 
kortom ... een welgekomen 
transportmiddel voor boeken!

Ergoline
Gebruiksvriendelijk, ergonomisch ...
Frontaal uitgevoerde wagen met drie
planken, waarvan de middelste
verplaatsbaar is.

Capaciteit  Ca. 70 standaard boeken.
Formaat B545 x D610 x H1320 mm
 Plankdiepte: 190 (top)/220 mm
Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.

4010 beuken/wit €530,00

Halland 
Onze all-time bestseller ...
Handige, enkelzijdige wagen met vier
schuingeplaatste planken, waarvan 
twee verplaatsbaar.

Capaciteit  Ca. 70 standaard boeken.
Formaat B520 x D350 x H1115 mm 

Plankdiepte: 185 mm 

4212  beuken/bruin €462,00
4213 beuken/rood €462,00
4214 beuken/wit €462,00
4215 berken/wit alu. €462,00
4216 berken/grafietgrijs €462,00

Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor 
kan standaard gereedschap nodig 
zijn. Montagevoorschriften bij 
levering inbegrepen of deze 
kunnen ook gedownload worden 
van onze website.

Klassieke wagens!

Materiaal Statief (incl. ev. achterlijsten) 
van gelakt staal. Zijkanten, 
rugzijde en planken van 
spaanplaat/ meubelplaat met 
blank gelakt beukenfineer 
(Halland ook verkrijgbaar in 
berkenfineer, zie 4215).

Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.
Design Eurobib Direct. 
Condities 
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Ven 
Een wagen voor boeken en alle
andere doeleinden …
Boekenverslindende, dubbelzijdige
wagen met drie, veel plaats biedende,
vlakke planken. Veelzijdige wagen met
hoge capaciteit.

Capaciteit  Ca. 200 standaard boeken.
Formaat B1010 x D430 x H1090 mm 

Plankdiepte: 423 mm 

4601 beuken/rood €624,00
4602 beuken/wit €624,00

Gotland
Handig, makkelijk te
verplaatsen, ruim …
Functionele, dubbelzijdige wagen
met tussenwand en acht verplaatsbare
planken. Een iets kleinere boekenwagen,
maar met hoge capaciteit.

Capaciteit  Ca. 135-150 standaard 
boeken.

Formaat B665 x D430 x H1090 mm 
Plankdiepte: 180 mm 

4611 beuken/rood €551,00
4612 beuken/wit €551,00

Öland 
Compact maar met ruime afstand 
tussen de kastplanken … 
Functionele, enkelzijdige wagen met
drie vaste, schuingeplaatste, diepe
planken.

Capaciteit  Ca. 100 standaard boeken.
Formaat B1010 x D350 x H1090 mm 

Plankdiepte: 250 mm 

4621 beuken/rood €525,00
4622 beuken/wit €525,00
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Larry
Robuust, verstelbare planken ...
Enkelzijdige boekenwagen met drie
schuine, verstelbare legborden.
Eenvoudig te monteren. Een basis-
boekenwagen waarbij functionaliteit
en ergonomie worden gecombineerd.
Het schuine frame en de schuine
legborden maken het transporteren
van boeken makkelijker.

Capaciteit Ca. 60 standaard boeken.
Formaat B550 x D660 x H1080 mm 

Afstand tussen de vloer en 
het onderste legbord is 300 mm  
Plankdiepte: 200 mm

Materiaal Gelakte ronde buizen met
 stalen legborden.
Wielen Ø125 mm. Twee van de
 wielen zijn vergrendelbaar.
Design Louise Hederström voor  

Eurobib Direct.
Condities 

4256 wit €494,00
4262 zwart €494,00

Selma
Lichtgewicht, handig, veelzijdig …
Lichte, handige allround wagen in een
stabiele uitvoering. Handig in smalle
ruimtes, zoals o.a. een archief.

Capaciteit 26 A4 mappen/50 standaard
 boeken.
Formaat B981 x D350 x H900 mm  

Afstand tussen vloer en
 laagste plank: 300 mm.
 Planken: B735 x D252 mm
Materiaal Gespoten stalen frame met
 stalen planken.
Wielen Ø125 mm. Twee van de 

wielen zijn vergrendelbaar.
Design Eva Nyberg voor  

Eurobib Direct.
Overige De wagen wordt gemonteerd
 geleverd (uitgezonderd 

wielen).

5010 wit/zwart €467,00
5011 wit aluminium €467,00
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Inleverbox Bob
Gemakkelijk te plaatsen en vergrendel-
bare deponeerkast voor gebruik
binnenshuis.

Bob
Voorzien van bevestiging aan onderzij-
de (diefstalbeveiliging). Wordt geleverd
met stelvoetjes, handige transportwa-
gen op wieltjes (kan ook apart worden
besteld) en zelfklevende pictogrammen
(boeken en CD/DVD). Wielenset verkrijg-
baar als optie, zie 2402.

Capaciteit Ca. 60 standaard boeken.
Formaat B540 (voorzijde)/310 x D630 

x H870 (voorzijde)/760 mm 
Inwerpopening:  
B340 x H70 mm 
Transportwagen:  
B360 x D610 x H370 mm

Materiaal Poedergelakt plaatstaal.
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.

4251 rood €772,00
4252 antraciet €772,00

Wielenset (Ø50 mm)
Dubbele, sterke zwenkwieltjes.

2402  €34,00

WR 1
Mobiele inleverbox met een afsluitbare
zijkant, voor een gemakkelijke toegang
tot de terug gebrachte boeken. Aan de
binnenzijde voorzien van een matje en
een soort glijbaan die het neervallen
van de boeken verzacht.

Capaciteit Ca. 60 standaard boeken.
Formaat B800 x D455 x H870 mm 

Formaat inwerpopening:  
B320 x H70 mm  
Boekenbak:  
B600 x D400 x H320 mm

Materiaal Spaanplaat met folie.
 Boekenbak van kunststof, PE.
Wielen Ø75 mm. Vergrendelbaar.
Design Schulz Speyer.
Condities 

5804  €938,00 

Lund
Functionele, vergrendelbare deponeerkast.

Capaciteit Ca. 50 standaard boeken.
Formaat B500 x D400 x H885 mm 

Inwerpopening:  
B460 x H75 mm

Materiaal Beuken- of berkenfineer op
 spaanplaat.
Overige 40 mm dikke buffer van
 schuimplastic op de bodem.
Design Eurobib Direct.
Condities 

4237  beuken €321,00
4232  berken €321,00

Vaak slecht weer?
Ontdek onze robuuste, vergrendel-

bare, metalen inleverbox voor 

gebruik buitenshuis op de 

volgende pagina. 

Uitermate geschikt 

voor bibliotheken 

met beperkte 

openingsuren.



70

B O E K E N W A G E N S  &  I N L E V E R B O X E N

www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

Maya
De klok rond, in alle
weersomstandigheden ...
Robuuste, afsluitbare, gelakte metalen
inleverbox voor gebruik buitenshuis.
Geschikt voor bibliotheken met
beperkte openingstijden. Uitgerust
met glijbaan en matje onderaan in de
opvangbak. De opvangbak staat op
wieltjes. De holle ruimte in de bodem
maakt het mogelijk om de eenheid te
verzwaren indien nodig. Kan aan de
grond bevestigd worden doordat er
gaten in de bodemplaat voorzien zijn.

Capaciteit Ca. 80 standaard boeken.
Formaat Compartiment:  

B480 x D600 x H970 mm  
Transportwagen:  
B430 x D530 x H480 mm 
Inwerpopening:  
B340 x H70 mm

Materiaal Gelakt metaal.
Design BS Eurobib.
Overige 2 sleutels worden bijgeleverd.

4253  €1575,00

Dieren uit het beukenbos
Creëer een magisch bos in uw bibliotheek door gebruik te maken 

van onze boom der kennis en verschillende leuke dieren zoals 
Owl, Rabbit en Wolf (zie pagina 4-5 en 33 voor meer inspiratie).
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BOEKENSTEUNEN, 
-KASTEN & 
BIBLIOTHEEKREKKEN

Bibliotheken ontwerpen is onze passie en missie!

Met toewijding en nieuwsgierigheid, ervaring en expertise, creëren we innovatieve, expressieve 
en functionele oplossingen voor moderne bibliotheken wereldwijd. Op de volgende pagina’s 
vindt u een overzicht van onze populairste rekkensystemen, een selectie van handige
rekfuncties en een scala aan handige boekensteunen. 

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog wachten? 
Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!
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Cecilia
Robuust met handige grip ...
Handige boekensteun. Witgelakt stevig
plaatstaal met iets uitgevouwen boven-
kant. Verkrijgbaar in twee formaten.

Formaat (D x H mm) 
S: 120 x 150 
L: 150 x 220

Materiaal Gelakt metaal.
Eenheid 10 st.

3176 S €61,00/verp. 
3177 L €83,00/verp.

Twigs
Zowel decoratief als 
gebruiksvriendelijk ...
Een boekensteun in een ietwat groter 
formaat met decoratieve, uitstekende 
blaadjes die roepen: Hier ben ik!!!
U kan ook labels kleven op de blaadjes.

Formaat B226 x D110 x H246 mm
Materiaal Gelakt metaal.
Design Louise Hederström voor 

Eurobib Direct.

3819 rechtse €10,50
3820 linkse €10,50 
 

PS
Lichtgewicht, handig vast te nemen ...  
Lichte, handzame boekensteun van
kunststof. Voorzien van antisliplaag.

Formaat D140 x H215 mm
Materiaal Kunststof, PS. 
Eenheid 10 st.

3218 transp., grijs €64,00/verp.
3219 transp., helder €64,00/verp.
3221 lichtgrijs €64,00/verp.
 

XL
Voor de echte grote ...
Praktische boekensteun in een groter
formaat. Ideaal voor portfolio-formaat
boeken.

Formaat B/D150 x H220 mm
Materiaal Gelakt metaal.

3178   wit €4,30
3179   grijs €4,30 

De wijze uil geeft advies!
De blaadjes van de twigs 
boekensteun zijn ideaal om 
beletterd te worden. Zie enkele 
voorbeelden van lettervellen en 
symbolen op pagina 23.

Nieuw!

Antisliptape
Niet glijden ...
Tape kan worden aangebracht op de
onderkant van de boekensteun om
wegglijden te voorkomen.

Formaat B40 mm x L25 m
Materiaal Zwarte siliconen tape met 

oneffen oppervlak.

2725  €335,00

Grote bestelling?
Vraag ons om een offerte.
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Hold on 
Makkelijk vast te nemen ...
Stijlvolle en gebruiksvriendelijke 
boekensteun.

Formaat D148 x H205 mm
Materiaal Gelakt metaal.
Design Niklas Dahlman voor  

Eurobib Direct.
Eenheid 10 st.

3252 wit €46,00/verp.
3253 zwart €46,00/verp.

Stopper
Multi-functionele voorrand ... 
Handige boekensteun met voorrand
(stopper); houdt de boekensteun op z’n
plaats, terwijl de voorrand plaats biedt 
aan een etiket.

Formaat D125 x H170 mm 
Lip: D130 x H25 mm

Materiaal  Gelakt metaal. 
Eenheid 10 st.

3276 grijs, rechtse €72,00/verp.
3277 wit, rechtse €72,00/verp.
3278 grijs, linkse €72,00/verp.
3279 wit, linkse €72,00/verp.

Clip-on
Makkelijk vast te klikken ... 
Geschikt voor plankdikte van max.
22 mm.

Formaat D140 x H190 mm
Materiaal Gelakt metaal.
Eenheid 10 st.

3325 linkse klem €57,00/verp.
3326 rechtse klem €57,00/verp.

Regular
Onze bestseller sinds jaren ... 
Functionele boekensteun in verschil-
lende kleuren.

Formaat B/D150 x H170 mm
Materiaal  Gelakt metaal.
Eenheid 10 st.

3171 grijs €36,00/verp.
3172 blauw €36,00/verp.
3242 rood €36,00/verp.
3173 zwart €36,00/verp.
3174 wit €36,00/verp.
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Een prijswinnende bibliotheek in Frankrijk, een op-
windend interieurontwerp in Aabenraa of de laatste 
designtips en -trends - om er maar enkele te noemen. 
Onze wereld van interieurontwerp is gevuld met foto’s 
van bibliotheekprojecten van over de hele wereld, 
aantrekkelijke ontwerpoplossingen en -producten van 
zeer hoge kwaliteit in een handig design. Doe inspiratie 
op en laat u door ons helpen om uw ideëen tot leven te 
brengen - nu onmiddellijk, tot in het kleinste detail.

VIND INSPIRATIE IN ONZE MAGISCHE 

WERELD VAN INTERIEURDESIGN

www.sbnl.be

Wij hebben zoveel meer te bieden 
dan wat u kan vinden in onze 
catalogus of in onze webshop - en 
de volgende pagina’s tonen dit. 
Hier vindt u een overzicht van onze 
diverse rekkensystemen, die kunnen 
aangepast worden naar uw wensen 
en specifieke behoeften van uw 
bibliotheek.

WE ARE LIBRARY PEOPLE 

- WE CAN DO IT!

WWW.SBNL.BE Contacteer ons op het nummer 016 623 340
– Wij kunnen u helpen met het kleinste detail of gaan samen voor een totaaloplossing.
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Afmetingen (mm)
• Hoogtes: 1220, 1520, 1820 en 

2120
• Breedtes: 750, 900 en 1000
• Dieptes: 225, 250, 300 en 400

Panelen  
• Eindpanelen in hout, geperfo-

reerd staal en glas, met of zonder
 bovenbladen, in hout of staal.
• Eindpanelen in hout.
• Rugpanelen in hout of als prik-

bord bekleed met stof.

Legborden
• Horizontale, schuine en met
 signalisatieprofiel.
• Hout of metaal.
• Met of zonder achterrand.

Kleuren
• De metalen delen kunnen worden
 gepoedercoat in de kleur van
 uw keuze.
• De houten onderdelen kunnen
 worden geleverd in verschillende
 lakkleuren, aan u de keuze, of in
 houtfineer.

Functies
• Tijdschriftendisplays.
• Opslag en / of weergave van
 boeken, tijdschriften en andere
 media.
• Lockers, werkstations, zitplaatsen.
• Audio-visuele apparatuur.

Accessoires
• Wielen, signalisatie, boekensteunen, 

displays, verlichting, enz.

Breed scala aan systeemoplossingen
• Ronde rekken.
• Legborden en meubels in staal.
• Werkoppervlakken, scheidings-

wanden, etc.

Openbare Bibliotheek Aabenraa, Denemarken

Openbare Bibliotheek Johnstone, Verenigd Koninkrijk

Openbare Bibliotheek 5e St-Jean, Frankrijk

HE
T 

SC
AN

DINAVISCHE MILIEUKEURM
ERK

Functionaliteit, flexibiliteit en
esthetiek …
Het 60/30 classic steel rekkensysteem is
een vrijstaand rekkensysteem en is het
resultaat van een jarenlange ervaring en
succes. Dit flexibele productconcept is
in de loop der jaren geëvolueerd en de
modulaire structuur en de breedte van
de vakken zorgen ervoor dat de ruimte
ideaal benut wordt door middel van

de betreffende functies. De flexibiliteit
van het systeem maakt de weg vrij
voor een rijke variatie van afzonderlijke
oplossingen, iets wat zowel klanten als
architecten in alle bibliotheekprojecten
zullen waarderen. Hier vindt u enkelzij-
dige, dubbelzijdige en wandrekken;
eindpanelen in verschillende materialen;

legborden voor verschillende doel-
einden; een brede waaier aan handige 
accessoires die ongekende mogelijk-
heden creëren.

En dit alles in eender welke kleur!
De keuze is eindeloos.

60/30 classic steel rekkensysteem

Het 
Scandinavische 
Milieukeurmerk 

Alle stalen onderdelen 
in ons assortiment vol-

doen aan de criteria van 
het Eco-label, Svanen. 
Duurzaam, veilig en 

milieuvriendelijk.
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Uniflex, Quadra  
& Rondea stalen 
rekkensystemen
Stevige, flexibele systemen voor
gemakkelijke montage ...
De Uniflex, Quadra en Rondea stalen
rekkensystemen bieden een breed scala
aan mogelijkheden in uw bibliotheek!
De vrijstaande rekkensystemen met
verschillende profielontwerpen en tal
van legborden en functies zorgen voor
individuele bibliotheekontwerpen en
zijn bijzonder geschikt voor gebruik in
grotere bibliotheken zoals in openbare 
en schoolbibliotheken.

Het moderne concept neemt alle wensen 
van de klant in overweging met rekken 
die beschikbaar zijn als enkelzijdig en 
dubbelzijdig, eindpanelen in verschillende 
materialen; legborden voor verschil-
lende doeleinden en een groot aantal 
functionele accessoires zoals kasten, 
tijdschriftendisplays, werkstations en 
nog veel meer. 

Vele soorten legborden en extra functies 
zijn compatibel met de drie rekken-
systemen.

Openbare Bibliotheek Bietigheim-Bissingen, Duitsland

Wat onderscheidt Uniflex, Quadra en Rondea van elkaar?

Quadra
30 x 30 mm vierkant buisprofiel in
2 varianten; Quadra-F en Quadra-Q.
De Quadra-F (F staat voor Flat) heeft
een eenvoudiger, meer minimalistisch
design; terwijl de Quadra-Q (Q staat
voor sQuareholes) vierkantjes heeft op
het profiel. Het 25 mm raster zorgt
voor eenvoudige montage en aan-
passing zonder gebruik van specifieke
gereedschappen. 

Rondea
28 mm rond buisprofiel in 2 varianten;
Rondea-F en Rondea-W. De Rondea-F
(F staat voor Flat) heeft een strak design
zonder harde randen. Degenen die een
kleine variatie op het ontwerp willen,
kunnen kiezen voor de dynamische
Rondea-W variant (W staat voor Wave).
Het 32 mm raster laat toe om op een
makkelijke manier te monteren en af
te stellen zonder gebruik van speciaal
gereedschap.

Uniflex
30 x 30 mm geperforeerde koker-
profielen met gelaste multifunctionele
C-profielen om het bovenste en het
onderste legbord makkelijk in het rek
te leggen. Het 25 mm raster zorgt
voor eenvoudige montage en afstelling
zonder gebruik van speciaal gereed-
schap. Uniflex heeft de mogelijkheid
een bovenste en onderste legbord te
gebruiken zodat men een gesloten
rekkensysteem creëert, terwijl Quadra
en Rondea open rekkensystemen zijn.

Certificaten

Metalen onderdelen zijn gelakt 
volgens DIN 50942 met een 
bijzonder resistente, milieu-
vriendelijke, fornuisemaille 
poedercoating. De meeste 
metalen hulpstukken zijn ver-
chroomd of verzinkt en daarom 
beschermd tegen corrosie, 
zelfs op lange termijn. 

De houten oppervlakken zijn 
eveneens afgewerkt met een 
milieuvriendelijke lak of een 
plastic coating.
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Afmetingen (mm)
• Hoogtes: 1100, 1500, 2050 en 

2250
• Breedtes: 500, 750, 900 en 1000
• Dieptes: 250 en 300

Panelen 
• Uniflex: Eindpanelen in hout,
 geperforeerd staal en veiligheids-
 /acrylglas.
• Quadra/Rondea: Eindpanelen in
 geperforeerd staal.

Legborden
• Horizontale-, hoeklegborden,
 met signalisatie en hangende
 boekensteunen.
• Schuine haakjes.
• Staal of hout.
• Met of zonder achterrand.
• Met of zonder plint (alleen
 Uniflex).

Kleuren en oppervlakken
• De stalen onderdelen kunnen
 worden gepoedercoat volgens
 onze algemene kleurenkaart.
 Andere kleuren zijn beschikbaar
 op aanvraag.
• De houten onderdelen kunnen
 worden geleverd in verschillende
 houtfineersoorten of gelakt
 volgens onze algemene kleuren-

kaart. Andere oppervlakken,
 fineren en kleuren zijn beschik-

baar op aanvraag. 

Functies
• Tijdschriftendisplay.
• Opslag en / of weergave van boe-
 ken, tijdschriften en andere media.
• Kasten, schuifdeuren,
 werkstations, etc.

Accessoires
• Wielen, signalisatie, boeken-
 steunen, displays, verlichting, enz.

Breed scala aan systeemoplossingen
• Displayplanken en meubels in staal.
• Werkoppervlakken & scheidings-

wanden. Openbare Bibliotheek Bertrix, België

Openbare Bibliotheek Dresden Neustadt, Duitsland

Openbare Bibliotheek Veurne, België

Voor meer informatie 
en technische specificaties 

over al onze rekkensystemen,
bezoek onze website,

  
www.sbnl.be
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Openbare Bibliotheek Jakobsbergs, Zweden

Softline, Slimline en 
Frontline houten  
rekkensystemen
Onze houten rekkensystemen Softline,
Slimline en Frontline bieden één van de
meest functionele en flexibele oplos-
singen die op de markt zijn. De rekken 
kunnen geconfigureerd en ingericht
worden op verschillende manieren. De
montage is snel en eenvoudig - verwij-
der of voeg rekken toe zonder demon-
tage van de volledige rij; en voeg toe of
verwijder legborden zonder dat de

legborden van de andere vakken los-
gemaakt moeten worden.
De twee eindpanelen aan de start-
secties creëren een zachte indruk,
worden gefineerd aan beide zijden en
zijn voorzien van gaten aan de binnen-
kant om de legborden makkelijk te 
kunnen plaatsen. Het middelste paneel 
dat gebruikt wordt voor het samen-
voegen van de verschillende vakken, 
heeft perforaties aan beide zijden.
De rekken zelf worden ondersteund
met ofwel een stalen frame ofwel een
houten rug. Legborden en andere
accessoires zijn verkrijgbaar in verschil-
lende materialen en kleuren, die de

weg vrijmaken voor een rijke variatie
aan individuele oplossingen. De houten
legborden hebben een vergelijkbare
structuur met het 60/30 Classic stalen
rekkensysteem, enkelzijdige en dub-
belzijdige rekken zijn beschikbaar in 
verschillende hoogtes; eindpanelen in 
verschillende materialen; legborden 
voor verschillende doeleinden en een 
brede waaier aan handige accessoires. 
Alles in houtfineer en/of de kleurlak van 
uw keuze.
Dit is iets dat gewaardeerd wordt door
zowel architecten als klanten in elk
bibliotheekproject.

Slimline
Rechte, uitstekende voorrand
De voorste rand van het eindpaneel
steekt 26 mm uit vanaf de voorrand
van de legborden.

Frontline
Rechte voorrand die bijna samenvalt 
met de zijwand
De voorrand van het eindpaneel steekt
slechts 5 mm uit vanaf de voorrand van de 
legborden.
Frontline panelen zijn beschikbaar in twee
standaarddiktes: 22 of 38 mm.

Softline
Ronde, uitstekende voorrand
De voorste rand van het eindpaneel
steekt 26 mm uit vanaf de voorrand
van de legborden.

Wat onderscheidt Softline, Slimline en Frontline van elkaar?

Afmetingen (mm)
•  Hoogtes: 920, 1220, 1520, 1820 
    en 2120
•  Breedtes: 750 en 900
•  Dieptes: 250, 300 en 400

Panelen
• Eindpanelen in hout gefineerd
 met of zonder bovenlegborden
 in hout of metaal.
• Display eindpanelen.

Rug
• Open (stalen frame) of volledig
 in hout.

Legborden
• Horizontale, schuine en met
 signalisatieprofiel.
• Hout of metaal.
• Met of zonder achterrand.

Kleuren
• De houten onderdelen kunnen
 worden geleverd in verschillende
 lakkleuren of in houtfineer.
• De metalen delen kunnen wor-

den gepoedercoat in een kleur
 naar keuze.

Functies
• Tijdschriftendisplays.
• Opslag en / of weergave van
 boeken, andere tijdschriften en
 media.
• Lockers, werkoppervlakken en
 zitplaatsen.
• Audio-visuele apparatuur.

Accessoires
• Wielen, signalisatie, boekensteunen,
 displays, verlichting, enz.

Breed scala aan systeemoplossingen
• Ronde rekken.
• Displaylegborden en meubels in
 hout en / of staal.
• Werkoppervlakken & scheidings-

wanden.

Verantwoordelijke bosbouw
Ons milieubeleid streeft naar het
verminderen van de CO2 uitstoot, 
afval en het energieverbruik. We 
werken aan het ontwikkelen en 
leveren van milieuvriendelijke en 
-goedgekeurde producten.

Onder meer de Softline, Slimline 
en Frontline houten rekkensystemen 
zijn voorbeelden van enkele van 
onze producten die vallen onder 
deze ambitie. Deze rekkensyste-
men kunnen vervaardigd worden 
van hout uit verantwoordelijke 
bosbouw.
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Uitzonderlijk veelzijdig ...
Het Ratio rekkensysteem zorgt voor 
de ware betekenis van flexibiliteit. Zijn
modulaire opbouw is uiterst functioneel 
en veelzijdig; en de kwaliteit maakt
het geschikt voor zowel eigentijdse als
klassieke bibliotheekomgevingen.

Het Ratio houten rekkensysteem is
opvallend door zijn solide eindpanelen, 
die beschikbaar zijn in verschillende 
afwerkingen. De rekken zijn verkrijg-
baar als enkel- of dubbelzijdig en kun-
nen worden voorzien van metalen of 

houten legborden (die slechts 7 mm 
van de rand staan) en een grote ver-
scheidenheid aan andere functionele 
componenten.

Het Ratio houten rekkensysteem is
verkrijgbaar in twee modellen - Ratio-B
en Ratio-S. De Ratio-B rekken hebben
geen bovenste of onderste legbord en
creëren een open, luchtige uitstraling.
Het Ratio-S model wordt geleverd met
een bovenste en een extra onderste
legbord met bijhorende plint waarbij
optimaal rekening gehouden werd met

de hoogte van de rekken en is ideaal
voor grotere volumes waardoor het 
vaak gebruikt wordt in wetenschappe-
lijke bibliotheken.

Het ontwerp van dit rekkensysteem,
met zijn 32 mm raster, zorgt voor een-
voudige montage en afstelling zonder
het gebruik van specifiek gereedschap.
Bij de opbouw van het Ratio rek is het
belangrijk dat er ten minste 3 legborden 
(boven, midden en onderaan) worden 
vastgeschroefd voor een perfecte 
stabiliteit.

Afmetingen (mm) 
•  Hoogtes: 1096, 1512, 1768, 
    2056 en 2248 
•  Breedtes: 500, 750, 900 en 1000
•  Dieptes: 250 en 300

Panelen  
• Eindpanelen beschikbaar in hout-
 fineer / melamine, volledig in
 hout of in een klassiek houtfineer
 design.
• Extra eindpanelen van geperfo-

reerd staal.

Rug
• Verkrijgbaar met diagonaal of 

rechthoekig dwarsraam of een 
houten rug in fineer of melamine.

Legborden
• Horizontale, schuine en met
 signalisatieprofiel.
• Staal of hout.
• Met of zonder achterrand. 

Kleuren en oppervlakken
• De stalen onderdelen kunnen
 worden gepoedercoat volgens
 onze algemene kleurenkaart.
 Andere kleuren zijn beschikbaar
 op aanvraag.
• De houten onderdelen kunnen
 worden geleverd in verschillende
 soorten houtfineer of gelakt
 volgens onze algemene kleuren-

kaart. Andere ondergronden,
 fineer en kleuren zijn beschik-

baar op aanvraag. 

Functies
• Tijdschriftendisplays.
• Opslag en / of weergave van
 boeken, tijdschriften en andere
 media.
• Kasten, werkstations, schuif-

deuren, etc.

Accessoires
• Wielen, signalisatie, boekensteunen,
 displays, verlichting, enz.

Breed scala aan systeemoplossingen
• Displaylegborden en meubels in
 staal.

• Werkoppervlakken & scheidings-
wanden.

Openbare Bibliotheek Ternat, België

De “Haberdashers’ Aske’s” meisjesschool, Verenigd koninkrijk

Voor meer informatie 
en technische specificaties 

over al onze rekkensystemen,
bezoek onze website,

  
www.sbnl.be

Ratio houten rekkensysteem
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76206 / 76207
Halfhoog, dubbelzijdig: start + aanbouw.

One kastensysteem
Prijsgunstig rekkensysteem 
in berkdecor 
One is een voordelig, iets eenvoudiger
kastensysteem, dat alsnog volledig is
aangepast aan de hoge eisen van 
bibliotheken. Een combinatie van 
stabiliteit en slijtagebestendigheid 
in een moderne vormgeving. 
Klaar voor montage; beslag inbegrepen! 
De kastsecties worden met behulp van 
een metalen kruisconstructie aan de 
rugzijde aan elkaar gezet, zodat het 
mogelijk is om secties toe te voegen 
of weg te halen zonder de hele kast 
te demonteren. De legborden kunnen 
eenvoudig worden verplaatst of verwij-
derd zonder hierbij de positie van de 
overige legborden te beïnvloeden.

Materiaal Eindpanelen van melamine
 met berkenpatroon. Metalen
 gepoedercoate legborden
 met kunststof achterrand.
Overige Belastbaar vermogen
 80 kg / legbord.
Condities 

Beslag voor montage van twee
legborden/sectie als schuin legbord
zijn inbegrepen.

De kast wordt geleverd met één
hangende boekensteun per legbord
(geldt niet voor onderste legbord).

Voor meer informatie
over functies of accessoires
zoals kasten, uittreklegborden
en dergelijke, raadpleeg onze
klantendienst!

Laag, enkelzijdig
5 legborden inclusief bovenlegbord.

Formaat (B x D x H mm) 
Start: 945 x 300 x 1520 
Aanbouw: 923 x 300 x 1520

76200 start  €360,00
76201 aanbouw  €305,00

Laag, dubbelzijdig
10 legborden inclusief bovenlegbord.

Formaat (B x D x H mm) 
Start: 945 x 600 x 1520 
Aanbouw: 923 x 600 x 1520

76202 start  €660,00
76203 aanbouw  €539,00

Halfhoog, enkelzijdig
6 legborden inclusief bovenlegbord.

Formaat (B x D x H mm) 
Start: 945 x 300 x 1820 
Aanbouw: 923 x 300 x 1820

76204 start  €403,00
76205 aanbouw  €349,00

Halfhoog, dubbelzijdig
12 legborden inclusief bovenlegbord.

Formaat (B x D x H mm) 
Start: 945 x 600 x 1820 
Aanbouw: 923 x 600 x 1820

76206 start  €771,00
76207 aanbouw  €625,00

Hoog, enkelzijdig
7 legborden inclusief bovenlegbord.

Formaat (B x D x H mm) 
Start: 945 x 300 x 2120 
Aanbouw: 923 x 300 x 2120

76208 start  €453,00
76209 aanbouw  €389,00

Hoog, dubbelzijdig
14 legborden inclusief bovenlegbord.

Formaat (B x D x H mm) 
Start: 945 x 600 x 2120 
Aanbouw: 923 x 600 x 2120

76210 start  €864,00
76211 aanbouw €741,00

Hangende boekensteun, 5 st.
76215  €704,00

Het gereedschapssymbool geeft
aan dat het product moet worden
gemonteerd. Standaard gereed-
schap is nodig. Montage-instructies
zijn inbegrepen of kunnen worden
gedownload op de website.
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CONFERENTIE & 
AKOESTISCH MATERIAAL 

Publieke activiteiten in een stille omgeving ...

Hier vindt u een selectie van zowel meubilair en uitrusting voor efficiënt vergaderen en het houden 
van conferenties, als geluidsabsorberend materiaal (of scheidingswanden). Zie eveneens onze 
handige accessoires om stille omgevingen te creëren.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog wachten? 
Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!
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Mixx
Alles wat je nodig hebt voor
een lezing of presentatie … 
Mixx is een flexibel aanbod van
AV-producten speciaal gemaakt voor
vergaderingen, presentaties of het orga-
niseren van leesvriendelijke activiteiten.
Mixx bestaat uit producten zoals een
pupiter, flipchart standaard, catering-
wagen, werkstation en een projector
trolley. Geweldig om te veranderen, aan
te bouwen en mee rond te bewegen
zodat alles perfect past!

Materiaal Een geanodiseerd aluminium
 profiel is bevestigd aan een
 gevormd, mat gestraald,
 aluminium kruis. De 5 mm
 dikke tafelbladen etc. zijn wit
 gelakt. Het statief bestaat
 uit een zilver geanodiseerd
 aluminium profiel met teles-

coop functie (in hoogte
 verstelbaar). 
Wielen De wielen (40mm) die bijge-

leverd worden zijn eveneens
 vergrendel- en verstelbaar.
Overige In hoogte verstelbaar door 

een pneumatische veer 
 binnenin het frame.
Design Ruud Ekstrand.
Condities  

Veelzijdige tafel
Beschikbaar met vierkant tafelblad.

Formaat B/D540 x H770-1100 mm

36240  €904,00 
 

Projector trolley
Trolley voor overhead- en LCD projectors 
(met geïntegreerde muismat) en laptop. 
De afstand tussen de tafelbladen is  
60 mm.

Formaat B660 x D520 x  
H700-1100 mm

36242  €940,00

Cateringwagen
Wagentje voor flessen, glazen, koffie-
tassen, servetten, etc. met opstaande
randen (60 mm) en profielen aan twee
zijden; zeer praktisch tegen het afglijden.

Formaat B/D450 x H650-1100 mm

36243  €896,00
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Flipchart standaard
Wit, lichtgewicht aluminium bord met 
papierbundel en een pennenhouder.

Formaat B700 x D950 x  
H1800-1950 mm 

36244  €1008,00

Papierbundel

Formaat B600 x H840 mm 
Eenheid 10-pak, 50 vellen.

36245  €193,00/verp.

Pupiter
Lichtgewicht pupiter met wit gestreepte
gewoven rolgordijn dat gebruikt kan
worden als afschermings paneel. Het
stoffen rolgordijn kan omlaag getrokken
en bevestigd worden aan de basis.

Formaat B560 x D500 x H700-1100 mm.
Overige Tegen een meerprijs, kan er een
 logo op de stof gedrukt worden. 

36246  €1328,00

Werkstation
Trolley voor laptop / flatscreen. Het
tafelblad heeft een geïntegreerd muis-
mat oppervlak. De afstand tussen de
2 niveaus van het tafelblad is 60 mm.

Formaat B660 x D540 x  
H700-1100 mm

36247  €1028,00

Werkstation, geïntegreerde gleuf 
Station met geïntegreerde gleuf voor
het scherm. Plank voor het opbergen
van een externe harde schijf en kabel-
goot is optioneel, zie accessoires.

Formaat B660 x D540 x  
H700-1100 mm

36248  €944,00

Accessoires
De plank past op het werkstation, de
pupiter en de projector trolley. De kabel-
goot en de CPU-beugel passen enkel op
het werkstation. 

Plank

Formaat Binnenafmetingen:  
B440 x D195 x H60 mm

36249  €407,00

Kabelgoot

36250   €140,00

CPU-beugel
 

Formaat  B360 x D150 x H60 mm

36251  €140,00
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Gestoffeerd met Event, bij bestelling het
kleurnummer opgeven. 
In een milieu met een geluidsdruk 500 - 4000 Hz biedt Softline de best 
mogelijke geluidsabsorptie over het gehele oppervlak.

Recht scherm (B x H mm)
De hoogtemaat geldt voor het scherm
zonder poten (afzonderlijk te bestellen).

36410  800 x 1360 €345,00
36411 1000 x 1360 €392,00
36412 1200 x 1360 €452,00
36413  800 x 1500 €433,00
36414 1000 x 1500 €459,00
36415 1200 x 1500 €512,00
36416  800 x 1700 €485,00
36417 1000 x 1700 €512,00
36418 1200 x 1700 €557,00

Softline
Flexibel en geluidsabsorberend
modulair wandensysteem …
Functioneel, flexibel en geluidsab-
sorberend schermsysteem in modules:
ruimte- en geluidscherm in één.
In omgevingen met een zware
geluidsbelasting biedt het scherm de
hoogst mogelijke geluidsabsorptie
(geluidsklasse A). Softline is geclassifi-
ceerd als brandwerend en is volledig
recycleerbaar.
Zie ook ons uitgebreid gamma
accessoires. Poten; (afzonderlijk te 
bestellen). Eenvoudig te monteren  
zonder gereedschap.

Formaat Dikte van het scherm: 50 mm
Materiaal Het scherm bestaat uit een
 massief houten frame, 

gevuld met een plaat van 
geluidsabsorberende

 minerale wol.
Condities  

Meer kleuren of houtsoorten?
Contacteer ons, wij zijn blij u te
mogen adviseren!

Kleurnummer:
-24 blauw
-25 licht blauw
-37 rood
-42 groen
-49 oranje
-69 lichtgrijs
-79 natuur
-82 zwart
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Accessoires
Poten-set
Poten-set voor één scherm bestaat
uit twee steunpoten. Voor de
aanbouwsectie bestaat dit slechts
uit één steunpoot, één been en
twee 2-richtingconnectieonderdelen,
40 mm. Steunpoten van 100mm
worden gebruikt bij hoge belasting.
De poten-sets zijn ook beschikbaar
met wielen.

Materiaal Gelakt metaal.

Poten-set, 100 mm

Start
36488  zwart €78,00
36489  wit €78,00

Aanbouw
36490  zwart €70,00
36491  wit €70,00

Poten-set, 5 mm

Start
36492  zwart €62,00
36493  wit €62,00

Aanbouw
36494  zwart €56,00
36495  wit €56,00

Poten-set, 50 mm, wielen

Start
36496  zwart €109,00
36497  wit €109,00

Aanbouw
36498  zwart €102,00
36499  wit €102,00

Koppelingen en wandbevestiging
Voor het aaneenkoppelen van schermen
zijn twee koppelingen nodig voor elke
verbinding, één boven- en één onderaan.
Voor het bevestigen van een scherm aan
de wand worden wandbevestigingen en
3-wegkoppelingen gebruikt.

2-wegkoppeling
36455  € 5,30

3-wegkoppeling
36457  €10,50

4-wegkoppeling
36458  €10,50 

Wandbevestiging
36459  €21,00

Reinigingsinstructies
Pluisjes en losse deeltjes 
Probeer om de deeltjes weg te wrijven van het
oppervlak met behulp van een gladde borstel of
het weg te blazen met perslucht. Als de deeltjes er
niet vanaf vallen probeer dan eens met behulp van
een kleefrol. Een kleefrol kan worden gekocht in
kledingwinkels.

Koffie en warme chocolademelk
Vervelende vlekken van warme dranken kunnen
worden verwijderd door er met wasmiddel voor textiel
(bij voorkeur voor delicate stoffen) over te wrijven.
Wasmiddel voor textiel kan gekocht worden in de
supermarkt. Vergeet niet om altijd voorzichtig te zijn
wanneer je vlekken probeert uit te wassen. Gebruik
nooit gereedschap met scherpe randen.

Vet en vlekken
Probeer het bevuilde oppervlak met warm water te
besprenkelen en zo de vlek los te weken.
Druppel er daarna zachtjes een beetje afwasmiddel
op. Laat het afwasmiddel voor een tijdje inwerken
en begin het dan te mengen met warm water. 
Wrijf het afwasmiddel zachtjes in op de plek met 
behulp van uw vingers. Ga door met het inmasseren 
van het afwasmiddel op de vlek totdat het wit en vol 
schuim zit. Laat de stof drogen door het op te hangen 
of er een doek op te leggen.

N:B niet wrijven, alleen aandrukken en het doek het
vocht laten opzuigen.
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Sketchalot
Makkelijk te plaatsen whiteboard ...
Moduleerbaar whiteboard dat geen 
muurmontage vereist. Plaats het waar 
u maar wil, gewoon tegen een muur, 
apart of verschillende naast elkaar. U 
kan niet alleen schrijven op deze bor-
den maar ze zijn ook nog eens mag-
netisch. De Sketchalot staat op twee 
afneembare, makkelijk te monteren 
voetjes.

Formaat B790 x D210 (incl. stel-
voetjes) x H2000 mm

Materiaal Whiteboard met magnetisch 
oppervlak. Voetjes in wit 
gelakt aluminium.

Design Eelco Voogd
Condities 

36217       €1120,00

De wijze uil geeft advies!
Ideaal voor presentaties, 
events of om uw bezoekers 
toe te laten om hun sugges-
ties en ervaringen te delen 
met de anderen.
Betrek uw bezoekers!

Alexander
Veelzijdig, lichtgewicht
presentatiescherm in karton …
Lichtgewicht borden voor tijdelijke
exposities.
Indien u geen materiaal wilt vast-
spelden of vastlijmen kan u ook  
schrijven of tekenen op de borden. 

Capaciteit 6 expositievlakken per 
borden-unit.

Formaat 3 x B800 x H1800 mm
Materiaal Golfkarton, wit.
Eenheid 3 st.

36150       €70,00/verp.

Nieuw!

Silent Socks
Voorkom lawaai ...
Silent Socks zijn een ingenieuze oplossing 
voor een eeuwen-oud probleem: Stoelen 
die een vervelend, schrapend geluid pro-
duceren en krassen op de vloer maken.

De Silent Socks lijken een beetje op een 
tennisbal (dat sommige mensen reeds 
gebruiken als alternatief) maar zien er 
veel beter uit. Dit product dat ontworpen 
en geproduceerd werd in Zweden is 
perfect voor stoelen voorzien van ronde 
metalen poten en verzacht het schra-
pende geluid (tot 18db). Het voorkomt 
ook het vervelende geluid van de poten 
die per ongeluk tegen het onderstel van 
de tafel botsen. Het aangepaste ontwerp 
van de Silent Socks zorgt ervoor dat ze 
op de stoelen blijven zitten en er niet 
zomaar afvallen.

De Silent Socks zijn gemaakt uit een 
milieuvriendelijk, herbruikbaar en grondig 
getest materiaal. Het akoestische test- 
verslag is eveneens beschikbaar bij het 
Akustikverkstan laboratorium.

Formaat Voor ronde poten met diameter 
Ø16-22 en Ø20-27 mm.

Materiaal Buitenste laag wol/synthe-
tische wol. Binnenzijde rubber.

Overige Wasbaar in water op 
30-40°. 

Eenheid Per stuk verkrijgbaar.
Installatie Verwijder de originele 

voetjes van de stoel niet. 
Silent Socks blijven op elke 
stoel zitten. Gebruik de 
Silent Socks niet op geoliede 
vloeren.

Original, lichtgrijs
Voor zachte vloeren zonder naden.

1501 Ø16-22 mm €3,90
1502 Ø20-27 mm      €3,90

HD (Heavy Duty), grafietgrijs
Voor vloeren met naden zoals bv. 
stenen vloeren.

1503 Ø16-22 mm €5,00
1504 Ø20-27 mm      €5,00
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WERKEN & ZOEKEN

Wie zoekt, die vindt ...

Hier vindt u een selectie van robuuste en flexibele zoekstations, informatiebalies en 
werkstations die ideaal zijn voor gebruik in publieke omgevingen.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom
nog wachten? Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!



88

5744

5745

5746

3716

3718

3719

3718

W E R K E N  &  Z O E K E N

www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

Opac lessenaar
Functioneel, stabiel …
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen.

Formaat B850 x D800 x H1325 mm 
Hoogte tot toetsenbord/

 monitortafel: 965/1055 mm  
Binnenafmetingen voor

 CPU-steun/kast: B220/230 x 
D460/550 x H560/480 mm

Materiaal Spaanplaat werkbladen met
 fineer/ foliebekleding (berken).
 Statief van gepoedercoat
 staal/plaatstaal.
Design Schulz Speyer.
Condities 

Opac met kabelopberging
5744  €642,00

Opac met CPU-steun
5745  €709,00

Opac met CPU-kast
5746  €882,00

Flatline zoekstation,
hangend
Functioneel en handig … 

Materiaal Bovenzijde in melamine
 op MDF met afgewerkte
 randen. De computerbox is
 vervaardigd in geperforeerd,
 gelakt metaal. 
Design Schulz Speyer.
Condities 

Box
Wordt geleverd met een afsluitbare 
CPU-kast.

Formaat (B x D x H mm) 
535 x 520 x 638 
CPU-kast (binnenafmetingen): 
470 x 212 x 458  

3718  €657,00

Slim

Formaat B535 x D520 x H250 

3719  €370,00

Accessoires
Monitorbeugel
Geschikt voor flatscreens(VESA 
standaard 75/100).

3716  €100,00
 

Meer kleuren?
Contacteer ons, we kijken er
naar uit u te mogen helpen!
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Flatline Series
Hier vindt u onze populaire zoekstations
van ons zusterbedrijf Schulz Speyer in
Duitsland, in diverse, bijgewerkte
versies. Zoekstations voor zowel staand
als zittend gebruik of hoogte verstelbare
varianten. Alle zoekstations worden
geleverd met kabel opbergingssysteem.
CPU-beugels, CPU-kasten, afdekplaten
en monitorbeugels zijn opties, zie
accessoires.

Flatline zoekstation
Functioneel, handig en stabiel …  

Materiaal Gelakt metaal met bescher-
mingselementen en kabel

 opbergingssysteem in
 roestvrij staal. Tafelblad in
 melamine op MDF met
 afgewerkte randen.
Design Schulz Speyer.
Condities 

Staand

Formaat (B x D x H mm) 
630 x 590 x 965/1065 
Hoogte toetsenbord

 tafelblad: 965 mm
 Hoogte scherm tafelblad: 

1065 mm 

3711  €642,00

Zittend

Formaat (B x D x H mm) 
630 x 590 x 720/820 
Hoogte toetsenbord

 tafelblad: 720 mm 
Hoogte scherm tafelblad: 
820 mm 

3712    €642,00

Elektro
Verstelbare hoogte (incl. bovenblad,
bescherming voor de computer en
kabels). PVC-vrije hefkolom en Piezo™
antibots technologie.

Formaat B630 x D590 mm 
Verstelbare hoogte: 
Toetsenbord hoogte: 
550-1212 mm 
Scherm hoogte:  
630-1292 mm

3713    €1419,00

Het gereedschapssymbool
geeft aan dat dit artikel moet
worden gemonteerd. Hiervoor kan
standaard gereedschap nodig zijn.
Montagevoorschriften bij levering
inbegrepen of kunnen gedownload
worden in onze webshop.

Flatline Elektro met 
ZERO ™ technologie vermindert 
het typische stand-by verbruik
van 1-2 W tot slechts 0,1 W. 

Accessoires
CPU-houder

Formaat (B x D x H mm)
 Buitenkant: 230 x 460 x 480
   Binnenkant: 224 x 460 x 477

3714    €108,00

PC-compartiment
Afsluitbaar.

Formaat (B x D x H mm)
 Buitenkant: 250 x 540 x 520
   Binnenkant: 212 x 500 x 482

3715    €301,00

Monitorbeugel
Geschikt voor flatscreens (VESA 
standaard 75/100).

3716    €100,00
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Info Pods
Gemakkelijk te plaatsen,
aanvullende balies ...
Kleinere balies in een clean en func-
tioneel ontwerp. Ideaal voor de grote
bibliotheek als informatiedesk of 
zoekstation en voor schoolbibliotheken 
als inschrijfbalie. Goede toegankelijkheid. 
Voorzien van handige kabeldoorvoer in 
het werkblad. Stalen voetjes en wielen 
inbegrepen. Wordt gemonteerd gele-
verd. Verkrijgbaar in vierkante of ovale 
vormgeving in verschillende
kleurencombinaties.

Voor andere kleurencombinaties
van het laminaat kunt u met onze
klantendienst contact opnemen.
Kan worden uitgerust met houder voor
CPU of laptop. Moet apart worden
besteld, zie Opties.

Vierkant

Formaat B1080 x D780 x H690-1170 mm

4380  wit/donkergrijs €3917,00
4381  lichtgrijs/donkergrijs  €3917,00
4382 oranje/donkergrijs  €3917,00

Ovaal

Formaat B1200 x D685 x H690-1170 mm

4383  wit/donkergrijs €4135,00 
4384  lichtgrijs/donkergrijs  €4135,00
4385 oranje/donkergrijs  €4135,00

Ovaal, LED
Zet uw bezoekers in de spotlights!
Hetzelfde als artikel 4383 hierboven maar 
dan uitgerust met LED verlichting (geplaatst 
onder de ”rok”).

Formaat B1200 x D685 x H690-1170 mm

4386  wit/donkergrijs €4335,00

Materiaal Laminaat op MDF met gelakt
 metalen statief (donkergrijs).
Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 

voor Eurobib Direct.
Condities   

Nieuw! Info Pods kunnen eveneens voor-
zien worden van een RFID-lezer!
Gemakkelijk te monteren onder 
het tafelblad. Inlezen is mogelijk 
zonder verdere aanpassingen.
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Meer kleuren?
Contacteer ons, we kijken er
naar uit u te mogen helpen!

Opties
CPU-houder
Voor montage onder werkblad.
Vergrendelbaar. 

Format Verstelbare hoogte: 200-358 mm  
Verstelbare breedte: 50-100 mm

Materiaal Gelakt metaal  
(zilver, RAL 9006).

4387   €67,00

Laptop houder
Voor montage onder werkblad. Geschikt 
voor groter en kleiner formaat laptop. 
Zie ook opbouwbevestiging (4389).

Format B250 x H455 mm
Materiaal Gelakt metaal  

(zilver, RAL 9006).

4388   €64,00

Opbouwbevestiging voor
laptop houder
Handige bevestiging voor draaien en
diepte instelling van laptops.

4389   €42,00

Wielen
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Mobi
Mobiele, multifunctionele werkplek ...
Mobi is een innovatief, mobiel,
multifunctioneel werkstation voor
openbare ruimten en werkomgevingen.
Speciaal ontwikkeld voor de huidige
flexibele omgevingen. Mobi bestaat
uit een werkoppervlak en een geluids-
absorberende partitie op vergrendelbare 
wielen, zodat één persoon dit gemakke-
lijk kan verplaatsen. De combinatie van 
eenheden kunnen verschillende configu-
raties vormen van individuele werkstations 
tot werkstations voor groepswerken.

In tegenstelling tot traditionele partitie-
gebaseerde systemen is Mobi eenvoudig
te monteren. Het grote werkblad is
geschikt voor maximaal drie personen.
Mobi is gemakkelijk aanpasbaar aan
elke ruimte of capaciteitseis door
eenvoudigweg units toe te voegen of
te verwijderen. Deze “schaalbaarheid”
maakt van Mobi de perfecte oplossing
voor open gebieden die een flexibele
lay-out moeten kunnen bieden.
Werkblad met een handige kabel-
opening nabij de scheidingswand. De
vaste poot heeft een verstelbare voet.

Mobi’s stoffen bekleding is beschikbaar
in zes standaard kleuren.

Formaat  (B x D x H mm) 
1510 x 1400 x 1600 
Werkblad: 1400 x 600/900  
(op partitie einde). 
Tafelhoogte: 720

Materiaal Onderdelen bedekt met de
  stof Runner van Gabriel.
  Werkblad in wit gelamineerd
  MDF. Tafelpoot in gelakt
  metaal. 
Wieltjes  Ø120 mm. Vergrendelbaar.
Design  Andrea Ruggiero.
Condities  

36231 oranje €2117,00
36232 lichtgrijs €2117,00
36233 donkergrijs €2117,00
36234 limoengroen €2117,00
36235 blauw €2117,00
36236 paars €2117,00
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MoveIT
Hoogteverstelbaar, veelzijdig  
en op wieltjes …
Veelzijdige tafel in handig formaat, ideaal 
voor laptops. In hoogte verstelbaar;
handmatig vast te zetten met een een-
voudige handgreep. Schuin tafelblad 
met een gemakkelijk te grijpen handvat 
waardoor de tafel eenvoudig te ver-
plaatsen is.
Ook geschikt als klein, veelzijdig werk-
station voor het catalogiseren, studeren
of lezen. Of als mobiele lessenaar.
Verplaats het naar waar u ook maar wilt.
We maken u het leven makkelijker! 

Formaat B420 x D520 x H990 mm
 Variabele hoogte: 625-990 mm
 Tafelblad: B420 x D520 mm
Materiaal Onderstel in gelakt metaal.
 Tafelvoet met geribbelde
 rubberen mat. Tafelblad in
 gelamineerd berken multiplex.
Wielen Ø80/40 mm
Design Tom Stepp voor  

Eurobib Direct.
Condities 

4047           €533,00

Sat laptoptafel
Meubel voor bezoekers die  
onderweg zijn naar hun meeting ...
Dit gecombineerde (stoel/laptoptafel) 
meubel is gemaakt voor kleine mee-
tings of voor gebruik tijdens een pauze 
en dit kan gebruikt worden in een café, 
studiezaal of in de bibliotheek.

Plaats dit meubel apart voor een tijdelijk 
zoekstation zodat uw bezoekers de 
mogelijkheid hebben om informatie op 
te zoeken op hun tablet of laptop of 
plaats er meerdere samen om een 
ontmoetingsplaats te creëren.  

Formaat B570 x D400 x H660 mm
 Zitting: H450 mm
 Tafelblad: B390 x D270 mm
Materiaal Rotatie gegoten plastic, PE. 

Tafelblad in berken  
multiplex.

Design Marco Zito.
Condities 

23530 wit/berken multiplex €300,00
23531 grijs/berken multiplex €300,00
23532 wit/wit €229,00
23533 grijs/wit €229,00
          

Nieuw!

Nieuw!
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Flatline Tablet Station
Stabiele, instelbare posities ...
Vrijstaand tabletstation in robuust 
ontwerp, ideaal voor intens openbaar 
gebruik. Geschikt voor de meeste tablet-
oplossingen (bv. iPad® 2), afsluitbaar! 
Kan 90° gedraaid worden zodat u zelf 
kan kiezen tussen een portret of een 
landscape positie. Standaard worden er 
koptelefoon stekkers en een 3m USB-
kabel meegeleverd. 

Formaat (B x D x H mm) 
Zittend: 490 x 490 x 900 
Staand: 490 x 490 x 1145 
Tafelblad (interne afmetingen): 
324 x 24 x 364 
Tafelblad hoek: 60°

Materiaal Gelakt metaal met
 beschermelementen in roest-

vrij staal. Tafelblad vervaardigd 
uit melamine op MDF.

Design Schulz Speyer.
Condities 

3737 zittend €501,00
3738 staand   €534,00

Nieuw!

Nieuw!

iPad bescherming
Voor intensief gebruik ...
Met zijn handig en makkelijk vast te 
houden ontwerp en beschermende 
eigenschappen, is deze hoes een 
ideaal accessoire voor de iPad Pro. 
De ingebouwde vouw zorgt ervoor dat 
de iPad in de perfecte hoek gezet kan 
worden zodat u makkelijk kan typen, op 
het internet kan surfen of een filmpje 
kan bekijken. Het materiaal maakt de 
iPad schokbestendig en beschermt 
hem tegen vuil en vlekken. Deze hoes 
is ideaal om te gebruiken bij bv. het 
lesgeven/voorlezen aan kinderen.

Formaat (B x D x H mm) 
330 x 24 x 330

Materiaal Plastic, EVA.
Toepassing Geschikt voor iPad Pro.

3717  €26,00
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AANVULLEND- & 
ZITMEUBILAIR

Een goede start!

Creëer speelse en inspirerende ingangen voor de jongste bibliotheekgebruikers, een goede 
start van een trip in de magische wereld van boeken. Hier vindt u meubilair dat speciaal 
ontworpen is voor kinderen en jeugd. Meubilair dat vreugde verspreidt bij zowel kinderen als 
volwassenen, dat de kinderlijke geest in ons naar boven haalt zodat iedereen zin krijgt om op 
ontdekking te gaan. Wij gaan voor meer leuke bibliotheken!  

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom
nog wachten? Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!
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Zuil 
De zuil is conisch waardoor deze extra 
stabiliteit geeft, ook te monteren op de 
vloer m.b.v. extra bevestiging (zie artikel 
23520). Om gaten te vermijden in de 
vloer kan deze zuil ook gevuld worden 
met zand of uitgerust worden met een 
stabiliserende voetplaat, 23552.

Formaat B380 (onderaan) x H970 mm 

23510 wit      €137,00   
23511 zwart   €137,00

Rond tafelblad

Formaat Ø600 x H10 mm 

23512 wit      €137,00
23515 zwart €92,00

Vierkant tafelblad

Formaat B600 x D600 x H10 mm 

23516 wit      €137,00 
23517 zwart €92,00

Materiaal Rotatie gegoten kunststof, PE
Design Mut design.
Condities 

Gradient 160

Formaat B360 x D400 x H1600 mm 

23544 grasgroen      €159,00   
23545 donkergroen   €159,00
23546 wit  €159,00
23547 lichtgroen   €159,00

Gradient 180

Formaat B360 x D400 x H1800 mm 

23548 grasgroen      €181,00   
23549 donkergroen   €181,00
23550 wit  €181,00
23551 lichtgroen   €181,00

Fura
Makkelijk te plaatsen ”pauze-meubilair”

Formaat B340 x H750  
Zithoogte: B310 x D270 mm 
Hoogte tot aan de voeten-
steun: 330 mm

Materiaal Rotatie gegoten kunststof, 
PE. Tafelblad van laminaat 
(HPL).

Design Form Us With Love.
Condities 

Kruk
Deze kruk is - net als de Fura sta-tafel, 
conisch in zijn vorm voor een optimale 
stabiliteit. De voetensteun maakt de 
kruk comfortabel en het uitgesneden 
handvat aan de achterkant maakt de 
kruk makkelijk verplaatsbaar.
Perfect voor gebruik buitenshuis.

23518 wit      €99,00   
23519 zwart       €99,00

Tafel  
Combineer de zuil met een vierkant 
of rond tafelblad in het wit of zwart. 
De zuil is conisch voor extra stabiliteit, 
terwijl het tafelblad vervaardigd is uit 
HPL laminaat waardoor het duurzaam 
en makkelijk te onderhouden is. 

Lapsus
Een kleerhanger voor wie dorst 
heeft naar kennis ...  
Vrijstaande pijler die doet denken aan de 
typische woestijn cactus. Met zes takjes.
Een decoratief en functioneel object voor 
openbare omgevingen. De plaatsing 
van de takken is voorzien om de goede 
bereikbaarheid, voor zowel grotere als 
kleinere bezoekers, te verzekeren.
Kan zowel binnenshuis als buitenshuis 
gebruikt worden.

Formaat B400 x H1970 mm 
Materiaal Rotatie gegoten kunststof, PE, 

Metalen basis.
Design Eddy Antonello en  

Alberto Fabbian.
Condities  

23541 rood      €360,00  
23542 wit  €360,00
23543 groen  €360,00

Gradient
Stijlvolle, eenvoudig te plaatsen 
scheidingswand...
Er is een Zweeds gezegde dat gaat over 
hoe kleine plukjes gras uiteindelijk leiden 
tot een enorm werk om te onderhouden 
maar in dit geval is niets minder waar! 
Wij dachten aan hoe een klein plukje gras 
een enorme rust kan uitstralen. Zo ziet u 
hier enkele scheidingswanden die zowel 
functioneel als spectaculair zijn. 
Gradient is een systeem van scheidings-
wanden in twee verschillende hoogten 
met een zeshoekige basis en in mooie 
tinten groen of effen wit. 
Slechts twee elementen samen volstaan 
om een aparte ruimte in een ruimte te 
creëren. 

Ideaal voor zowel binnen als buiten 
gebruik! 

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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Gumball armstoel
Zit comfortabel in de Gumball stoel!
Ergonomisch gevormd voor het ultieme 
comfort zodat u perfect kan genieten 
van een goed boek. Deze stoel is ver-
vaardigd uit hard plastic waardoor het 
makkelijk is om terug recht te komen uit 
deze armstoel en hij ook zeer makkelijk 
te onderhouden is. De Gumball armstoel 
kan zowel binnenshuis als buitenshuis 
gebruikt worden en is perfect voor zowel 
volwassenen als kinderen. 

Materiaal Rotatie gegoten kunststof, PE.
Design Alberto Brogliato.
Condities 

  
Senior

Formaat (B x D x H mm) 
920 x 860 x 650 
Zithoogte: D430 x H390 

23521 wit      €255,00   
23522 zwart   €255,00

Junior

Formaat (B x D x H mm) 
700 x 640 x 490 
Zithoogte: D320 x H290 

23523 wit      €152,00 
23524 groen  €152,00
23525 geel €152,00

Godot
Wachten op Godot ...
Verwelkom uw bezoekers in een fantas-
tische wereld. Godot is uitgerust met zes 
takken voorzien van eindknopjes (moge-
lijk om te veranderen in andere kleuren). 
De witte Godot is standaard voorzien van 
witte eindknopjes en de tortora grijze is 
standaard voorzien van de tortora grijze 
eindknopjes. De eindknopjes zijn verkrijg-
baar in wit, rood, tortora grijs, groen 
en zwart. Er is eveneens een handige 
opslagplaats voor bv. paraplu’s.

Formaat B430 x D400 x H1760 mm 
Materiaal Rotatie gegoten kunststof, PE.
Design Alberto Brogliato.
Condities  

23534 wit/wit      €300,00   
23535 grijs/grijs €300,00

T-Ball
Opbergen en tentoonstellen op een 
vrolijke manier!
Stel speelgoed, puzzels of boeken in ver-
schillende maten tentoon. Gebruik het als 
opbergsysteem of tentoonstellingsplaats 
of voeg een bovenplaat toe en gebruik 
het als een tafel. Te combineren met de 
Gumball stoelen. Maak gebruik van de 
vloerhaken (23520) voor een vaste 
bevestiging.

Formaat Ø770 x H270 mm 
Binnen afm.: Ø440 (onderaan) 
/ Ø550 (bovenaan) mm 

23526 wit      €156,00

Bovenblad T-Ball
Voeg een bovenplaat toe aan de “T-ball” 
en gebruik hem als opbergruimte of tafel.

Formaat Ø630 x H33 mm
Materiaal Plastic, PE.

23527 wit €64,00
23528 groen* €64,00
23529 geel* €64,00

*Wij bevelen gebruik binnenshuis aan of 
tenminste geen gebruik in direct zonlicht.

Accessoires 
Extra eindknopjes  
De “Godot” kapstok kan worden aan-
gevuld met eindknopjes in verschillende 
kleuren zodat u deze mee kan aanpas-
sen naar gelang het seizoen of het 
interieur van uw omgeving. De extra sets 
zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren: 
wit, rood,tortora (grijs), groen en zwart.

Formaat B55 x H30 mm
Materiaal Plastic, PE.
Eenheid 6 st./verp.

23536 wit      €13,10/verp.   
23537 rood €13,10/verp.  
23538 tortora grijs €13,10/verp.  
23539 groen €13,10/verp.  
23540 zwart €13,10/verp.  

Bodemplaat 
Metalen plaat in roestvrij staal voor 
extra veiligheid en stabiliteit.

23552 Fura, Ø410 €93,00
23553 Godot, Ø510 €139,20

Bevestigingsset 
Set voor het bevestigen van de bodem-
platen 23552 en 23553.

23554  €17,30

Grondbevestigingsset
Om het meubilair vast te maken aan 
de grond of de vloer. Geschikt voor 
Fura, Gumball en T-Ball.

23520  €44,00

Nieuw!

Nieuw!

Kijk vlug op onze webshop voor 
meer kleuren en modellen van 
deze Gumball stoelen.
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Tibu barkruk
Hoogte verstelbare kruk voor aan 
een sta-tafel ...
Barkrukjes voor in de bibliotheek? 
Waarschijnlijk niet, maar wat denkt u 
van een kruk die uw bezoekers toelaat 
om te switchen tussen een staande en 
een zittende positie wanneer ze op zoek 
zijn naar een goed boek op één van uw 
zoekstations?
Een geraffineerde en doordachte kruk, 
hier voorzien van een gasveer die ver-
werkt zit in het mooie design terwijl de 
bedieningsknop verborgen zit onder de 
zitting. ”Zoals het moet zijn, een sterke 
voet, een tactische bedieningsknop en 
een zachte zitting”, zegt het ontwerpers 
duo Anderssen en Voll.

Formaat Ø370 x H600/770 mm
Materiaal Stalen frame gelakt met 

polyester poeder. Zitting in 
polyurethaan bedekt met 
stof (‘Kvadrat “Steelcut 2”)

Design Anderssen en Voll.

23452 olijfgroen      €536,00  
23453 limoengroen   €536,00
23454 bordeaux   €536,00
23455 zwart   €536,00
 

Tafel ”Tilt”
Tijdloze, praktische tafel ...
Praktische, moderne kip-tafel waarvan 
de oorsprong ligt in de jaren 1600’s. 
De tafel is perfect voor gebruik in veran-
derlijke omgevingen zoals het cafetaria 
gedeelte, studiezone’s of leesplaatsen. 
Klap de tafel in en plaats ze in de ber-
ging, ze neemt haast geen plaats in 
beslag. Het tafelblad is ook onderaan 
perfect afgewerkt zodat deze ook niet 
stoort wanneer ze langs de kant staat 
van de ruimte.

Formaat Ø900 x H740 mm
Materiaal Onderstel in gelakt metaal. 

Tafelblad in gebeitst essen 
fineer op MDF.

Design Scholten & Bajings.

23446 wit      €457,00
23447 zwart   €457,00
23448 groen   €457,00
 

Nieuw!

Nieuw!
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Branch Hanger & 
Tree Hanger
Handig en decoratief tegelijk …
Het helpen van uw bezoekers om hun
jassen en andere bezittingen netjes en
opgeruimd te houden hoeft niet zo’n
’hardnekkig’ probleem te zijn. Wij hebben 
de oplossing! Kies een hanger die past 
bij de behoeften van uw bezoekers - met 
inbegrip van het toegankelijkheidsper-
spectief. Een hanger in de vorm van 
een tak die iedereen kan bereiken!

Formaat (B x D x H mm)  
Branch:  290 x 98 x 1170 
Tree: 880 x 120 x 1500

Materiaal Gelakte staaldraad.
Design Louise Hederström.

Branch
5973 wit      €81,00 
5974 zwart      €81,00 

Tree
5975 wit      €185,00   
5976 zwart      €185,00   

Anyone
Brede kruk met handgrepen …
Gemakkelijk verplaatsbare kruk met
brede zitting. Geschikt voor de meeste
situaties. Eenvoudig te verplaatsen.

Formaat B640 x D260 x H555 mm 
Zithoogte: 450 mm

Materiaal Gelakt metaal met lederen 
zitting.

Design Louise Hederström.

5971 zwart/zwart      €270,00
5972 wit/naturel     €270,00   
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ChillBill™
Rondhangen in alle comfort …
Comfortabele, eco-vriendelijke zitzakken
met een goed comfort en een hoge
duurzaamheid.

Formaat Micro: Ø900 mm  
Mini: Ø1200 mm

Materiaal Bekleed met duurzame,
 afneembare en afwasbare
 nylon. Gevuld met gerecycleerd
 meubilair schuim (geen
 piepschuim): stofvrij, kan
 niet worden geperst, vervormd
 of geeft geen risico
 op ongewenste lekkage.
Onderhoud Veeg vlekken weg met een
 vochtige doek. De hoes kan
 worden gewassen (60 °).
 Draai de zak af en toe om
 zijn vorm en comfort te
 behouden.
Design   Tom Madslangrud.
Condities 

Micro
37213 oranje        €361,00    
37214 limoengroen           €361,00    
37215 antraciet         €361,00    

Mini
37210 oranje        €613,00    
37211 limoengroen           €613,00    
37212 antraciet         €613,00    

Als je gaat zitten in een 
gewone zitzak kunt u 
problemen hebben
om er weer uit te geraken. 
Dit is een stoel waarin u 
comfortabel en veilig zit.

Base & Rock’d
Poefs voor spontane bijeenkomsten ...
De poefs zijn ontworpen om gemakke-
lijk te bewegen. De kern van vorm-
schuim geeft een goede ergonomische
ondersteuning, zodat men comfortabel
zit. Base heeft een eenvoudige, vierkan-
te vorm waardoor het zeer eenvoudig is 
om ze naast of op elkaar te plaatsen 
zodat verschillende formaties mogelijk 
zijn. Base is verkrijgbaar als vierkant of 
rechthoek. Rock’d heeft een zachtere, 
meer organische vorm met een geheel 
eigen karakter. Selecteer verschillende 
kleuren om Base & Rock’d te combineren!

Materiaal Kern van koudschuim bekleed
 met de stof Blaze van Camira.
Design Eelco Voogd.
Condities 

Meer kleuren of andere stoffen?
Contacteer ons, we zijn blij u te mogen
helpen!

Base

Formaat (B x D x H mm) 
Vierkant: 480 x 480 x 480 
Rechthoekig: 
800 x 480 x 480

Vierkant
4035 turquoise €347,00
4036 grijs €347,00
4037 zwart €347,00

Rechthoekig
4038 turquoise €528,00
4039 grijs €528,00
4040 zwart €528,00

Rock’d

Formaat (B x D x H mm) 
800 x 480 x 480 

4044 turquoise €520,00
4045 grijs €520,00
4046 zwart €520,00
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Luna
Voor actief luisteren of relaxen ...
Comfortabele fauteuil met ingebouwde
luidsprekers met of zonder Bluetooth
connectie.

Formaat B800 x D850 x H1475 mm 
Zitting: B580 x D525 mm

Materiaal Schaal van gewatteerd en
 bekleed houten frame. Stof
 Fame van Gabriel. Statief en
 voet van gepoedercoat staal.
Geluid MacAudio, Premium 10.2. 

Belastingscapaciteit  
RMS/max.: 40/80W. 
Imp. (nominaal): 4 ohm 
Freq. bereik: 45-23.000 Hz. 
Uitsch. freq. (ies): 4.000 Hz. 
Respons: 89 dB/w/m.

Design Mårten Cyrén & Bertil 
Harström voor Eurobib Direct.

Condities  

Ingebouwde luidsprekers
De audio zetel met luidsprekers kan 
uitgebreid worden met een externe 
audiobron via de luidsprekerkabels
(toegankelijk via de voet van de stan-
daard, zie afbeelding). Er is geen elek-
trische verbinding vereist voor de stoel,
alleen voor de externe audio- bron. 

37079 elke Fame kleur €3185,00
36979 excl. stoffering* €2690,00

Ingebouwde luidsprekers en
Bluetooth
De audio zetel met luidsprekers en
Bluetooth-connectiviteitspoort moet in
verbinding staan met een draadloze,
mobiele audio bron zoals een smart-
phone, laptop, tablet, enz.
Aansluiting op een stopcontact (220 V)
is vereist voor de Bluetooth eenheid!

37080 elke Fame kleur €3348,00
37081  excl. stoffering* €2829,00

* Kosten voor uw eigen gekozen 
exclusieve stoffering zullen worden 
toegevoegd aan de standaard 
verkoopprijs.

We go ’owl’ in!
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Creëer een speelse instap voor de
jongsten - Een leuke en spannende
start van een reis in de wondere wereld
van boeken, gevuld met ervaringen en
spannende avonturen. Hier vindt u een
selectie van meubels speciaal ontworpen
voor kinderen. Een collectie van
het Italiaanse bedrijf Magis die vreugde
verspreidt en het kind in ons naar
boven haalt (ongeacht leeftijd). Wij 
gaan voor meer kleurrijke bibliotheken!

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE.
Overige   Makkelijk in onderhoud.
 Ook geschikt voor gebruik
 buitenshuis.
Condities 

Proust
Een fauteuil voor het vertellen van
verhalen ...
Een royale fauteuil met een gegarandeerd
hoge gezelligheidsfactor bij het voorlezen
voor de jongsten.

Formaat B1040 x D900 x H1050 mm 
Zithoogte: 390 mm

Design Alessandro Mendini.

23343 wit          €620,00    
23349 oranje   €620,00
23350 rood          €620,00    
23351 blauw        €620,00
23360 zwart   €620,00
23372 veelkleurig       €1071,00

Haal het kind in u 
naar boven en neem 
een kijkje op de website 
www.eurobib.be.
Er zullen altijd nieuwe, 
verrassende en inspirerende 
meubels te vinden zijn!

Nieuw!

Nieuw!
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Rocky
Het meest populaire speeltje van de
meeste kinderen - doorheen heel de
geschiedenis - en nog steeds!
Laat de kinderen de teugels vastpakken
en recht op een nieuw avontuur afrijden.
Rocky, het hobbelpaard, gehoorzaamt
elk commando van de kinderen, en is 
heel rustig en veilig. Het hobbelpaard 
is gemonteerd op een stabiel platform 
zonder lopers waardoor er geen risico 
is om handen en voeten pijn te doen. 
Allé-hup!

Formaat   B750 x D505 x H715 mm 
Zithoogte: 470 mm

Design Marc Newson.

23346 bruin        €609,00    
23347 wit          €609,00    
23348 zwart          €609,00    

Puppy 
Speelse vriend …
Dit kleine hondje kan niet praten of 
zien, springt niet en heeft zelfs geen 
oren, maar doet precies wat u wilt. 
Vervaardigd van stevige kunststof in 
vier maten: S, M, L en XL.

Design Eero Aarnio.
Condities 

Medium

Formaat B340 x H450 x L565 mm  
Zithoogte: 305 mm 

Eenheid 2 st.

23266 groen €168,00/verp.
23267 wit €168,00/verp.
23307 oranje €168,00/verp.

Small

Formaat B260 x H345 x L435 mm  
Zithoogte: 235 mm 

Eenheid 2 st.

23268 groen €97,00/verp.
23269 wit €97,00/verp.
23306 oranje €97,00/verp.
 

Large

Formaat B420 x H555 x L695 mm  
Zithoogte: 375 mm

Eenheid 1 st. 

23264 groen €110,00
23265 wit €110,00
23308 oranje €110,00

XL

Formaat B615 x H805 x L1025 mm  
Zithoogte: 550 mm 

Eenheid 1 st.

23311 groen €242,00
23312 wit €242,00
23313 oranje €242,00

Julian
Speels krukje …
Julian, een krukje rechtstreeks uit een
driedimensionaal stripverhaal. Komt
Julian u bekend voor? Het baasje van
Julian, de Spaanse ontwerper Mariscal,
is ook de schepper van Cobi, de mas-
cotte van de Olympische Spelen in
Barcelona in 1992. Een speels krukje
voor de kleintjes.

Formaat B350 x D480 x H550 mm  
Zithoogte: 300 mm

Design Javier Mariscal.
Eenheid 2 st.
Condities 

23270 wit €160,00/verp.
23271 rood €160,00/verp.
23273 geel €160,00/verp.
23274 groen €160,00/verp.
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Trioli 
Kleurrijke, multifunctionele stoel …
Trioli is de naam van een kleurrijke serie
”Upside Down Chairs” voor kleine en
grotere kinderen. Laat het kind zelf
bepalen hoe het zit; hoog, laag of
schrijlings!

Formaat B496 x D450 x H580 mm  
Zithoogte: 270/370 mm

Design Eero Aarnio.
Condities 

23275 wit €177,00
23276 rood €177,00
23277 blauw €177,00
23278 geel €177,00

Downtown
Breng het lezen naar nieuwe hoogten …
Vrijstaande kast met vijf verdiepingen,
geschikt voor de kinderafdeling.
Zet bijvoorbeeld prentenboeken op de
lagere planken en kinderboeken op de
hogere. Vervaardigd uit stootbesten-
dige kunststof. Een ”boekentoren” die
meegroeit al naargelang de interesse
van de jonge lezer!

Formaat (B x D x H mm)
 540 x 510 x 1830
 Binnenmaat per verdieping:
  I: 480 x 480 x  410
 II: 410 x 380 x 300
 III: 340 x 310 x 270
 IV: 270 x 240 x 230
 V: 210 x 180 x 200
Design Oiva Toikka.
Condities 

23279  €578,00

Verleng de levensduur
van uw plastic meubilair

Alle kindermeubilair is gemaakt van
plastic dat organisch en volledig
recycleerbaar is. Het heeft een lange
levensduur wat het milieu ten goede
komt. U kunt het leven en het uiter-
lijk van uw plastic meubilair verlen-
gen door het correct en regelmatig 
te onderhouden.

Reinig met een zachte doek, droog
of nat. Indien nodig gebruik dan een
pH-neutrale zeep / schoonmaakmid-
del verdund met water. Niet reinigen
met schuurmiddelen want deze
kunnen sporen nalaten. Vermijd zure
producten, ingrediënten en produc-
ten die ammoniak bevatten.

Het merendeel van het meubilair
kan buitenshuis gebruikt worden.
Vergeet niet dat wanneer plastic
meubilair gedurende een langere
tijd blootgesteld wordt aan direct
zonlicht, de kleur kan vervagen.

Le Chien Savant 
Speelse leesmeubels ...
Laat de jongsten plaatsnemen op handig
leesmeubilair naar eigen keuze; laat ze
plaatsnemen met een tof prentenboek.
Het spreekt voor zich: Niet storen,
lezende kinderen!

Formaat B350 x D795 x H660 mm  
Zithoogte: 300 mm 
Werkhoogte, tafelblad:  
515 mm.

Design Philippe Starck.
Condities 

23352 groen €200,00
23353 geel €200,00
23354 roze  €200,00
23355 oranje €200,00
23356 wit €200,00
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Alma & Linus
Een vrolijke kindergroep …

Design Javier Mariscal.
Condities 

Alma
Een lichte, stapelbare stoel met een 
heel speciale zit. De achterkant is gede-
coreerd met takken, bladeren en zelfs 
kleine vogeltjes. Idee en functie elegant
gecombineerd. De stoel is vervaardigd 
uit ruwe kunststof met glasvezel ver-
sterkt. In kleuren die de vier seizoenen
voorstellen : groen voor de lente, helder
oranje voor de zomer, bruin voor de 
herfst en wit voor de winter. Ook 
geschikt voor gebruik buitenshuis.

Formaat B392 x D400 x H580 mm 
Zithoogte: 320 mm

Materiaal Glasvezel versterkt
 polypropyleen, PP.
Eenheid 4 st.

23314 bruin €139,00/verp.
23315 groen €139,00/verp.
23316 wit €139,00/verp.
23317 oranje €139,00/verp.

Linus
Deze kleine tafels zijn zeer onopvallend
en neutraal – ze willen zich niet
opdringen omdat ze goed weten dat
ze enkel Alma’s helpers zijn.
Beschikbaar in witte kleur en drie
afmetingen (S, M en L).

Formaat (B x D x H mm) 
S: 750 x 550 x 500 
M: 750 x 750 x 500 
L: 1200 x 750 x 500

Materiaal Poten van glasvezel versterkt
 polypropyleen. Tafelblad van
 MDF met kunststof oppervlak.

23322 S €168,00
23323 M €188,00
23324 L €242,00

Paradise Tree
Speelse, draaibare kapstok …
Een sprookjesboom als verzamelpunt.
Een speelse sierlijke kapstok voor
de kinderen in alle kleuren van de
regenboog. Laat de kinderen zelf hun
jasjes ophangen in de leeshoek.
Bestaat uit vijf secties waarvan de
bovenste draaibaar zijn. Degelijke
uitvoering en stabiele constructie.

Formaat Ø675/550 (voet) x H1890 mm
Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE.
 Statief en voet van gegalva-

niseerd staal.
Design Oiva Toikka.
Condities  

23444  €483,00
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Happy bird
Een vrolijk vogeltje om u 
gezelschap te houden ...
Happy bird is de schattige metgezel die 
kinderen uitnodigt om naar de biblio-
theek te komen. Kan gebruikt worden 
om de kinderzone in de kijker te zetten, 
voor kleine kinderen om op te zitten of 
gewoon voor de fun!

Formaat B570 x D700 x H665  
Zithoogte: H485 mm

Materiaal Rotatie gegoten plastic, PE. 
Poten in natuurlijk essen-
hout.

23357 wit       €310,00   
23358 oranje      €310,00      
23359 geel    €310,00     

Nieuw!

Pingy
We come in Peace…
Leuke speelkameraad voor de
allerkleinsten.

Formaat B670 x D400 x H700 mm
Design Eero Aarnio.

23305         €200,00    

Happy bird junior
Een Happy Bird voor de kleinere 
kinderen ...
Het kleine zusje van de Happy bird! Leuk 
zitmeubel of speeltuig voor de kleintjes. 
Heeft ook pootjes en kan buitenshuis 
gebruikt worden. 

Formaat B380 x D465 x H445  
Zithoogte: H325 mm

Materiaal Rotatie gegoten plastic, PE. 
Design Eero Aarnio. 

23440  geel      €110,00
23441  wit      €110,00
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Voor meer informatie 
over Puzzle, ga naar 
onze webshop.

Puzzle werd al vaak 
tentoongesteld op verschillende 
internationale beurzen en heeft 
ook al de prestigieuze Japanse 
G-mark prijs gewonnen, en dit 
in de categorie ”Good Design, 
Grand Prize” en ook de ”Design 
Prize” op het Noorse evenement 
Designers Saturday. 

Puzzle en zijn puzzel-achtige 
kwaliteiten die mee helpen aan 
de motorische ontwikkeling van 
het kind trekt ieders aandacht. 
Deze tafels werden aangekocht 
door o.a. Lego.

Puzzle
Prijswinnend icoon-meubilair  
voor kinderen ...
Puzzle is een op maat gemaakt meu-
bel dat speciaal ontworpen is voor 
kinderen. Zijn vorm is héél eenvoudig 
maar toch ook doordacht omdat de 
constructie zowel de tafel als de kruk-
jes bevat. Kinderen komen en gaan, 
kijken rond en gaan vaak op zoek naar 
iets anders, ze spelen vaak in groep 
maar soms ook alleen en komen vaak 
samen om naar een verhaal te luiste-
ren. Allemaal activiteiten die vaak veel 
plaats vragen maar met dit meubel kan 
dit voorzien worden in een handom-
draai. Puzzle nodigt zowel kinderen als 
volwassenen uit om samen te komen 
voor leuke activiteiten en door zijn 
vorm werkt het zeer pedagogisch en 
stimuleert het de verbeelding en crea-
tiviteit bij groot en klein. Op het einde 
van de activiteit of bij sluitingstijd kan 
dit meubel eenvoudigweg terug samen 
gezet worden zodat dit direct klaar 
staat voor de volgende dag! 

Speciaal ontworpen voor kinderen 
maar ook met aandacht voor u en uw 
collega’s.

Formaat (B x D x H mm) 
Tafel: 900 x 900 x 460 
Kruk: Ø350 x 228

Materiaal Helder gelakt, rotatie  
gesneden berken fineer  
op berken multiplex.

Design Birgitte Borup en Carsten 
Becker voor Eurobib Direct.

Condities 

Volledige set

Eenheid Een set bestaande uit een 
tafel met vier krukjes.  

15139       €1345,00

Extra krukjes

Eenheid Set van twee krukjes.

151391    €405,00
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Villa Julia
Een klein huisje voor de allerkleinsten ...
Ieder kind heeft graag zijn eigen huisje 
om in te spelen of om in alle stilte te 
kunnen genieten van een spannend boek.

Een klein huisje dat geen bouwvergun-
ning nodig heeft ... bouw gewoon een 
heel dorp! Gemaakt van hard karton; 
gemakkelijk te verplaatsen.

Formaat (B x D x H mm) 
1200 x 1650 x 1350 mm

Materiaal Hard karton.
Design Javier Mariscal.

   
23442       €149,00   
     
 

Pebbles
Opslagbox en krukje in één ...
Handige combinatie van een opslagbox 
voor computerspelletjes, speelgoed, 
kussens, enzovoort en een makkelijk 
verplaatsbaar krukje. Het gepolijste 
oppervlak zorgt ervoor dat het makkelijk 
schoon te maken is, zowel aan de buiten- 
als aan de binnenzijde.

Formaat B435 x D435 x H380 mm
Materiaal Plastic, ABS.
Design Magis.

23458 wit      €97,00  
23459 zwart   €97,00
23449 rood   €97,00Dierenmaskers

Als speelgoed of als decoratie...
Voor de kinderen om mee te spelen, 
voor het vertellen van verhalen of 
fabeltjes of gewoon als decoratie aan 
de muur. Laat kinderen de wereld ver-
kennen vanuit ”andere ogen”, hier 
met behulp van dierenmaskers.

Deze handgemaakte maskers worden 
verkocht in sets van samengestelde 
kleuren (kunnen ietwat afwijken in 
ontwerp en kleuren).

Formaat Ongeveer H200 mm
Materiaal Papier maché.
Eenheid  18 st.
Design Hay.

23445       €95,50 

Walk 
on the 

wild side!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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Krijtkrukje
Beschrijfbaar krukje om op te tekenen,
te beschilderen, te wissen ...
Handig, creatief krukje met dezelfde
kenmerken als een schoolbord.
Met krijt te beschrijven, geschikt voor
schoolborden.

15122          €28,00

Zitkussens
Handig voor voorleesmomenten ... 
Schattige, comfortable kussens in vro-
lijke kleuren. Ideaal voor gebruik op de 
vloer of op bankjes. Kies zelf de dikte 
van de kussens. Opslag nodig? Zie de 
bijpassende kussenwagen, 97551.

Formaat Dun: Ø350 x H50 mm 
Dik: Ø350 x H100 mm

Materiaal Gewatteerd schuim met 
afneembare en wasbare  
(60°) hoes in katoen/polyester. 

Dun
4020 groen €32,00
4021 geel €32,00
4022 oranje €32,00

Dik
4029 zwart €35,00
4030 rood €35,00
4031 blauw €35,00

Kussenwagen
De ideale metgezel tijdens het 
voorleesuurtje ... 
Handige trolley voor transport en opslag 
van kussentjes met een diameter van 
350 mm.

Capaciteit 8-20 kussens (hangt af van 
de dikte).

Formaat Ø370 x H1180 mm
Materiaal Gelakt metaal.

97551       €205,00

Set markeerpennen voor schoolbord
Uitwisbare pennen met ronde punt, op
basis van water. Uitstekend geschikt 
voor gebruik op het schoolbord, zie 
artikel 3792 en schoolbordpapier 
(leisteen), zie artikel 3791. Werkt 
eveneens op glazen oppervlakken en 
whiteboards. Veeg de tekst uit met een 
vochtige doek.

Eenheid   Set van 6 fluorescerende
 kleuren: geel, groen, blauw,
 roze, violet en wit.

3793  €14,20

Krukbak
Monteren, vullen, afdekken, klaar…
Handige opbergbak.

Formaat B240 x D240 x H400 mm

15130          €17,30

Nieuw!
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Step Two
Bereik hoge plaatsen met deze
makkelijk te verplaatsen ladder ...
Praktische, gebruiksvriendelijke
bibliotheekladder op wielen in kleiner
formaat. Dit ontwerp biedt een
eenvoudige grip en een stevige onder-
steuning. Maakt het werken makkelijker
en veiliger!

Formaat B465 x D550 x H1400 mm
 Treden: B340 x D285 / 190  

(bodem) mm
 Totale hoogte van de trede: 

440 mm
Materiaal Gelakt metaal. Treden in
 hout.
Wielen Ø125 mm
Design Tom Stepp voor Eurobib 

Direct.
Condities  

4049           €448,00   

Kikalong
Makkelijk te bereiken, makkelijk
te dragen …
Wielen blokkeren zodra er gewicht op
komt. De kruk staat dan stevig op de
grond. Slipvast sta-oppervlak. Zijkanten
hebben een rubberen beschermrand.

Formaat Ø410 x H400 mm
Materiaal Geëmailleerd staal.

3443 rood €47,00
3445 grijs €47,00
3444 zwart €47,00
3500 wit €47,00

Optische
bezoekersteller
Haal informatie uit het aantal
bezoekers …
Klein en handig is deze optische
bezoekersteller. De teller kan met
behulp van de sleutel op nul worden
gesteld. De digitale teller functioneert
altijd, zelfs bij stroomuitval.

Inhoud Optische zender/ontvanger
 (infrarood licht en fotocel),
 wandbevestiging, reflector,
 transformator en teller.
Aansluiting 220 Volt.
Overige De teller wordt geleverd
 met twee batterijen, die
 ca 2,5 jaar meegaan.
Bereik Tot 5 m.

 2082  €525,00
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Nieuw!

Gigseat
Veelzijdige, ergonomische en  
omkeerbare zitting...
Handige zitting voor de meeste gelegen-
heden, zowel voor kinderen als volwas-
senen. We spreken hier over verschillende 
comfortabele zitposities bij activiteiten 
binnenshuis waarbij er op de vloer dient 
plaatsgenomen te worden waardoor de 
rug extra belast wordt, of bij activiteiten 
buitenshuis waar de ondergrond nat, 
hobbelig, hard, modderig of steil kan zijn. 
In het eerstgenoemde geval is dit hulp-
middel een schommelstoel; een functie 
die zeker aanslaat bij kleinere kinderen 
en jeugd. De Gigseat neemt maar weinig 
plaats in beslag, is stapelbaar, duurzaam 
(kan verschillende honderden kilo’s aan), 
kan winterse temperaturen aan, weegt 
slechts 1 kg en kan makkelijk meegenomen 
worden in de hand. Ideaal voor bijeen-
komsten zoals voorleesmomenten of 
andere groepsactiviteiten. Wordt geleverd 
in een set van 16 stuks in een handige 
transportverpakking met handvat en 
deksel; makkelijk om op te bergen, te 
gebruiken en te stapelen.

Formaat B383 x D308/484 x 
H113/195 mm

Materiaal Plastic, PP
Eenheid 16 st.
Design EGGS design og Minoko 

design voor Gigtrigger.

7701       groen    €941,00/verp.
7702       rood    €941,00/verp.   
7703       grijs    €941,00/verp.   
7704       turquoise    €941,00/verp.   
7705       zwart    €941,00/verp.   

Gigseat won de prestigieuze en internationale bekende  
Red Dot Award, 2015 in de klasse ”Sports and Outdoor Equipment 
and Urban Architecture and Public Spaces”. Het werd gekozen uit 
meer dan 4900 producten uit 56 verschillende landen!
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Zeg hallo tegen de Cocoon Lounge, dit indrukwekkend meubel werd toegevoegd aan ons 
bestaand gamma moduleerbaar meubilair “Cocoon”. Met slechts één stuk meubilair kan 
u nu een gespecialiseerde ruimte creëren binnenin de grote open ruimte. Ga voor een 
studieruimte en zorg voor extra concentratie of focus; een speelzone  waar jongeren  
kunnen gamen en spelen, het innoverende ontwerp van de Cocoon Lounge laat u toe  
om de enorme open ruimte knusser te maken door een meer intieme plaats te creëren  
en zorgt voor een uniek concept.  

Laat u inspireren door onze verschillende ontwerpen.  
De mogelijkheden zijn eindeloos!

CREËER EEN GESPECIALISEERDE RUIMTE BINNENIN DE GLOBALE RUIMTE ...

COCOON LOUNGE 
- Een extra ruimte in een box

Bel ons op het nummer 016 623 340 of stuur een mailtje naar info@sbnl.be 
voor meer informatie over de verschillende ontwerpen en prijzen.

WWW.SBNL.BE
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MEENEMEN  
& OPBERGEN

We maken het u gemakkelijk!

Inspirerende draagtassen met leuke motieven, betaalbare periodieke verzamelaars, praktische 
partituur dozen, duurzame transportverpakkingen en nog veel meer kan u vinden op de 
volgende pagina’s. Verschillende dingen die het u en uw bezoekers een beetje makkelijker 
maken.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog wachten? 
Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!
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2957 (voor- en achterkant)

Plastic tassen 
We love libraries…
Om bibliotheekbezoeken te vergemak-
kelijken, hebben we milieuvriendelijke, 
plastic draagtassen met leuke en inspi-
rerende ontwerpen ontwikkeld; die alle-
maal een liefdevol eerbetoon brengen 
aan boeken en hun lezers! Hier zal u 
een reeks van motieven vinden die 
gemaakt zijn door een aantal van 
Zweden’s meest bekende cartoonisten 
en grafisch ontwerpers. Maak kennis 
met Hans Lindstrom’s eigenaardige
personages (2924, 2957), Tony & Maria 
Cronstam’s gefrustreerde “Elvis en 
familie” en Sven Nordqvist’s doordachte 
“Mamma Mu” (56827, 2966). Kies 
Helena Ohlsson’s grafisch spaarzame 
ontwerp “Het Open Boek” (2868)  of 
“de stelende Ekster” van Dan Johnsson 
(2955). En de lijst gaat maar door.

Formaat B400 x H450 mm 
Uitvouw: 100 mm

Materiaal Kunststof, PE.
Eenheid 500 st.

2868  €94,00/verp.
2924  €101,00/verp.
2956  €101,00/verp.
2957  €101,00/verp.
56827  €101,00/verp.
56829      €101,00/verp.

Plastic samenstelling
& Milieu impact
 
Polyethyleen, PE
Witte tot kleurloze thermoplast 
vervaardigd door middel van 
polymerisatie-etheen. Relatief 
ongevoelig voor chemische pro-
ducten (met uitzondering van 
sterk oxiderende zuren en 
bepaalde organische oplosmid-
delen), lage wateropname, 
goede invloed wat betreft 
weerstand. De kunststof brandt 
gemakkelijk, heeft een slechte
weersbestendigheid en beperkte 
hittebestendigheid.

Milieubelasting: De kunststof 
is niet geclassificeerd als gevaar-
lijk voor heide en wordt niet als 
gevaarlijk beschouwd voor het
milieu. Geen speciale noden 
tegen luchtverontreiniging bij 
verbranding zijn nodig.

Tassen, afhankelijk van de keuze 
van het materiaal, kunnen wor-
den gerangschikt op basis van 
de effecten op het milieu:
1. Groen polyethyleen (recycleerbaar
 plastic gemaakt van hernieuwbare  

bronnen).
2. Normale plastic zakken.
3. Jutten zakken.
4. Bio-afbreekbare zakken.
5. Papieren zakken.

Papieren zakken zijn zwaarder;
vereisen meer ruimte en energie:
• De productie van papieren zakken
 vereist 1,5 keer meer energie dan
 plastic zakken (polyethyleen).
• Luchtverontreiniging is 10 keer
 hoger van papieren zakken dan
 plastic zakken. Papieren zakken
 ontwikkelen methaan bij
 recyclage.
• Watervervuiling is 50 keer hoger
 bij papieren zakken dan bij 

plastic zakken.
• Opslag en transportkosten 

zijn 5 maal hoger voor papieren  
zakken dan plastic zakken.

Plastic zakken hebben meer kans te
worden hergebruikt dan papieren 
zakken. Ze zijn waterbestendig, 
gemakkelijker in te pakken en te 
leveren. Bij het weggooien van 
plastic zakken komen er geen 
schadelijke stoffen vrij, alleen 
water en koolmonoxide.

Bron: Chalmers University, 
Gothenburg, Zweden, 2007.

Opgepast! 
Een plastic tas is geen speelgoed 
(risico tot verstikking)
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Nellie 
Dozen met een motief ...
Opslagdozen met deksel. Worden plat 
verpakt maar zijn makkelijk in elkaar te 
zetten. De handleiding kan u vinden in 
onze webshop.

Formaat B280 x D280 x H265 mm 
Materiaal Vezelplaat.
Condities  

1930 Rocket €11,00
1931 Elephant €11,00
1932 Whale €11,00
  

Eco-label draagtas
Een zak met een miauw en een
Cluck Cluck ...
Laat de kat Findus en de kippen zorg
dragen voor uw boeken. Dit charmante
motief is getekend door Sven Nordqvist,
één van Zwedens meest bekende
auteurs en illustratoren van kinder-
boeken. Deze duurzame en Eco-label
draagtas is gemaakt van een water-
afstotend materiaal en kan worden
herbruikt, steeds opnieuw en opnieuw.
De iets langere handgrepen maken het
ook gemakkelijker om te dragen zowel
in de hand als over de schouder.

Formaat B350 x H350 mm  
Zijvouw: 120 mm  
Handvat: 620 mm

Materiaal Ongeweven plastic, PP.
Eenheid 100 st.
Overige Wasbaar op 30°  

(binnenste buiten).
Design Sven Nordqvist voor 
 Eurobib Direct.

2966  €227,00/verp.

Transportverpakking
Handige verpakking voor vervoer van
boeken. Verkrijgbaar als buiten- en
binnenverpakking in verschillende
maten. Extra kunststof handgrepen
inbegrepen.

Materiaal Stevig, bedrukt karton met
 PE-coating.

Grote transportverpakking

Formaat B550 x D240 x H305 mm

2826  €6,80

Kleine transportverpakking
Verpakking bestaande uit twee delen,
uitwendig en inwendig.

Formaat (B x D x H mm) 
Uitwendig: 350 x 200 x 295 
Inwendig: 325 x 190 x 285

2825 uitwendig €7,70
2824 inwendig €7,70

 
Adreslabel
Geschikt voor het verschepen van dozen.

Formaat B220 x D60 mm  
Adreslabel: B95 x H55 mm

Materiaal Kunststof, PVC.
Eenheid  50 st.

2701  €23,00/verp.

Boekenkist
Stevige en ruime kist voor opslag en
transport van boeken.

Formaat B300 x D225 x H450 mm
Materiaal Met stalen pinnen verstevigde 

vezelplaat, stevig plastic 
handvat.

2850  €42,00

Boekenbak
Stevige boekenbak met handgreep.

Formaat B375 x D175 x H255 mm
Materiaal Kunststof, PS.

2829  €28,00

Nieuw!

Nieuw!

Bianca
Handige box met handvat ...
Makkelijk te plaatsen box met rechte 
zijkanten en versterkte handgrepen. 
Gelamineerde vezelplaat met een 
patroon genaamd ”Circus”.

Formaat B240 x D240 x H290 mm
Materiaal Gelamineerde vezelplaat. 
Condities  

1927  €12,20



116

1929

1934

1919

1917 1918 1920 1921

1924

1926

1933

1928

1928 / 1929 / 1934

1922

1923

M E E N E M E N  &  O P B E R G E N

www.eurobib.beTranspor t  kos tenvr i j  vanaf €100  v   Sne l le lever ing  v   2 jaar garant ie

Tellus
Praktische opslag en displaybox op 
wielen. Heeft een conische vorm met 
verstevigde handgrepen in de zijwan-
den. Te gebruiken voor prentenboeken, 
speelgoed, als papierbak, ...

Formaat B295 x D375 x H340 mm 
Materiaal Vezelplaat. 

1917 grafietgrijs €22,00
1918 lichtgroen €22,00
1919 oranje €22,00
1920 turquoise €22,00
1921 wit €22,00

Welkom in de zoo!
Opslagboxen met beestige en vrolijke 
motieven. Kan gebruikt worden voor 
opslag en display van boeken, speel-
goed, kussens, ... of om de jonge 
bezoekers hun boekjes mee naar huis 
te laten nemen.

Zoofia
Opslagbak met verstevigde wanden, 
houten bodem en uitgerust met 
wieltjes.

Formaat B295 x D375 x H340 mm 
Materiaal Vezelplaat.

1928  €22,00

Zoonia
Box met verstevigde handgrepen.

Formaat B370 x D295 x H230 mm 
Materiaal Hard karton met blinkende 

handgrepen.

1929  €17,30

Zoolle
Leuke koffertjes in twee formaten met 
handgreep.

Formaat B295 x D375 x H340 mm 
Materiaal Vezelplaat. 
Eenheid 2 stuks, 1 grote en 1 kleine.

1934  €21,00
 

Hollow 
Praktische mand voor de meeste opslag 
doeleinden.

Formaat B270 x D270 x H330 mm
Materiaal Vezelplaat.

1935       €9,50

Opslagdozen met 
deksel
Praktische en stijlvolle archief- en opslag-
dozen met deksel en etikethouders in 
grafietgrijze kleur, met blinkende of 
zwart gelakte hechtingen. Beschikbaar 
in verschillende formaten waardoor 
deze geschikt zijn voor magazines, par-
tituren, CD’s, ... 

Formaat (B x D x H mm) 
Pluto (A4): 245 x 340 x 70 
Mars (A3): 340 x 445 x 70

Materiaal Hard karton in grafietgrijs 
met zwart gelakte hechtingen.

1922 Pluto €3,70
1923 Mars €11,00
 

Formaat (B x D x H mm) 
Tilda: 225 x 355 x 90 
Tova: 355 x 255 x 130 
Telma: 165 x 285 x 150

Materiaal Hard karton in grafietgrijs 
met zwart gelakte hechtingen.

Condities  

1924 Tilda €11,60
1933 Tova €9,50
1926 Telma €11,80

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!

Vezelplaat - goed voor het milieu
 
De harde vezelplaat producten zijn gemaakt van gerecycleerd papier, zoals 
karton en kranten, wat betekent dat u bijdraagt tot de bescherming van 
het milieu wanneer u kiest voor vezelplaat. 

Wij gebruiken alleen verf en lak op waterbasis voor deze producten. Het 
materiaal zelf werd getest en is geschikt voor opslag van allerlei materiaal. 
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Tijdschriftenhouder
Formaat A4: B73 x D239 x H313 mm
Materiaal Kunststof, PVC.
Overige 1 zelfklevend etiket inclusief.

2935  €3,20

Croydon
Populaire tijdschriftencassette (open aan
de achterkant). Met een breedte van
maar liefst 114 mm biedt de cassette
plaats aan een complete jaargang van
de meeste tijdschriften. 

Materiaal Kunststof, PP.

2933 transparant €8,10
2967 zwart €8,10
2968 rood €8,10

Ergospace
Functioneel tijdschriftenarchief
(A4 formaat) met etikethouder.
De etikethouder doet dienst als handige
vingergreep wanneer het archief uit
een kast moet worden gehaald. 
Bovendien dient het als ”steun” 
wanneer het bijv. op een werktafel 
wordt gezet zodat krassen op de 
ondergrond worden vermeden.

Formaat B90 x D254 x H246 mm
Materiaal Kunststof, PS.

50318       €16,00

Palaset®

Stijlvolle houder voor magazine opslag.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en
afmetingen.

Materiaal Kunststof, PS.
Design Ristomatti Ratia.

Tijdschriftenbox

Formaat B100 x D253 x H230 mm

50303 helder €15,00
50305 transparant, wit €15,00
50306 grijs €15,00

Tijdschriftenbox Maxi

Formaat B120 x D290 x H316 mm

50324 helder €19,10

Tijdschriftendozen
Dozen met zelfklevend etiket.

Formaat (B x D x H mm) 
A5: 90 x 160 x 226 
A5, XL: 90 x 195 x 275 
A4: 90 x 235 x 310 

Materiaal Stevig karton.
Eenheid 10 st.

2831 A5 €10,70/verp.
2832 A5, XL €14,20/verp.
2833 A4 €17,10/verp.Fiona

Tijdschriftenverzamelaar in A4 formaat 
met een etikethouder op de rug.

Formaat (B x D x H mm) 
A4: 85 x 255 x 315 

Materiaal Vezelplaat.
Eenheid 2 st.

1925  €7,10/verp.

Nieuw!

Nieuw!
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Tijdschriftenomslag, A4
Praktische omslagen voor tijdschriften
in A4 formaat. Elastiek kan apart
besteld worden, zie 2904.

Materiaal Kunststof, PVC.
Eenheid 10 st.

2902 wit €12,40/verp.

Elastiek
Elastiek voor tijdschriftenomslag 2902. 
Gebruikt om tijdschriften op hun plaats 
te bevestigen.

2904  €0,60

Tijdschriftenomslag
Tijdschriftenomslag met twee extra zak-
jes vooraan. Eén voor eventuele bijlages 
en de andere voor kaartjes of circulatie 
lijsten.

Formaat (B x H mm) 
A4: 235 x 305 
Zakje: 83 x 102

Materiaal Kunststof, PVC.
Eenheid 10 st.

2881  €51,00/verp.

Afsluitbare foedralen
Foedraal in A4 en A3 afmetingen met
sterke glijvergrendeling welke tegen
een stootje bestand is. De sterke kunst-
stof is bestand tegen scherpe kanten
en randen, zodat deze foedralen vooral
geschikt zijn voor speelgoed, blokken,
puzzels etc. Het foedraal wordt aan de
zijkant geopend.

Formaat (B x H mm) 
A4: 325 x 235 
A3: 445 x 325

Materiaal Kunststof, PP.

2958 A4 €3,20
2959 A3 €4,50

Voor etikettering of markering raden 
wij aan om de zelfklevende kaartvakjes 
2819 te gebruiken.

Kaartvakjes
Zelfklevende kaartvakjes voor CD/DVD-
boxen.

Formaat B83 x H120 mm
Materiaal Kunststof, PP.
Eenheid 100 st.

2819  €31,00/verp.

Deksel voor boekenbox
Deksel geschikt voor boekenbox 2938, 
2939, 2940 (enkel verkrijgbaar in
transparant, wit).

Formaat B340 x D415 mm 

2941  €2,80

Wielhouder
Stevige houder voor boekenbox 2938, 
2939, 2940. Verschillende boxen kunnen
gestapeld worden in de wielhouder
waardoor ze gemakkelijk te verplaatsen
zijn.

Formaat B420 x D445 x H275 mm
Materiaal Gelakt metaal.

2942  €47,00

Mandje op wielen
Gemakkelijk verplaatsbaar mandje met
handvat om te tillen of achter je aan te
trekken. 

Formaat B360 x D610 x H370 mm
Materiaal Kunststof, PE.

4259  €43,00

Boekenbak
Stevige, stapelbare bak.

Formaat B340 x D415 x H235 mm 
Materiaal Kunststof, PP.

2938  transparant, wit €6,10
2939  blauw €6,10
2940  rood €6,10

Plastic mandje
Eenvoudig en licht mandje.

Formaat B450 x D300 x H210 mm
Materiaal Kunststof, PP.

2815 zwart €13,80
2817 groen €13,80
2818 rood €13,80
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CD-opslag

Standaard
Opslag met hoesjes voor cover. 

Capaciteit 1-2 CD’s met cover/boekje.
Formaat B142 x D10/15 x H124 mm

2962 1 CD €0,90
2852 2 CD’s €1,30

Ruimtebesparend

Capaciteit 1-2 CD’s met cover/boekje.
Formaat B142 x D4/8 x H124 mm

3851 1 CD €0,50
3852 2 CD’s €0,80

CD-hoesjes
Handige hoesjes in verschillende
uitvoeringen.

Hoesjes met flap
Hoesje met zelfklevende afsluitflap.

Formaat B130 x H130 mm
Eenheid 100 st.

2919  €41,00/verp.

Versterkte CD-hoesjes
Hoesjes met versterkte lasnaad voor één
of twee CD’s.

Formaat B130 x H127 mm
Eenheid 10 st.

2900 1 CD  €2,20/verp.
2936 2 CD’s €4,60/verp.

CD/DVD-box
Handige verpakking met plaats voor
A5 boekjes.

Standaard

Capaciteit 1-2 CD’s met cover/boekje.
Formaat B135 x D13/15 x H190 mm

1870 enkel €1,20
1869 dubbel €1,40

Ruimtebesparend

Capaciteit 1-2 CD’s met cover/boekje.
Formaat B135 x D6/8 x H190 mm

1866 enkel €1,30
1867 dubbel €1,50

Blu-ray box
Praktische, robuuste Blu-ray dozen ...
DVD doosje voor Blu-ray / PS3-formaat
met plaats voor het opbergen van een
boekje. Beschikbaar voor één of twee 
CD’s. 

Formaat  B135 x D11 x H171 mm

3853 1 DVD    €2,20  
3854 2 DVD’s   €2,40    

Etiketten
Zelfklevende etiketten voor
beschermdoosje Daisy, zie 2813.

Materiaal Karton.
Eenheid 100 st.

2767  €33,00/verp.

Beschermdoosje
Daisy
Onze bestseller ...
Beschermdoosje voor Daisy-schijven,
ook geschikt voor CD en DVD.

Capaciteit Één schijf, met mogelijkheid
 voor inleg van een extra
 schijf 2814.
Formaat B140 x D20 x H170 mm
Design Eurobib Direct.

2813  €4,90

Extra inleg
2814   

 €1,10
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CD/DVD-verpakking
Verpakking voor conventioneel gebruik
en voor RFID-scanning. Duurzame
recycleerbare verpakking voor muziek,
films of games.
Met uitwendig hoesje voor de omslag
en met ruimte voor een bijhorend 
boekje (max. 4 mm dik).

Formaat D14 (1 CD)/22 (2-6 CD’s) x 
B135 x H190 mm

Materiaal Kunststof, PP.
Condities 

170701 1 CD €2,80/verp.
170702 2 CD’s €3,50/verp.
170703 3 CD’s €4,10/verp.
170704 4 CD’s €4,80/verp.
170705 5 CD’s €5,50/verp.
170706 6 CD’s €6,20/verp.

UniKeep
™
 Media-box

Box voor efficiënte opslag van CD/DVD.
Aan buitenzijde voorzien van transpa-
rant insteekvak voor de cover. Zie
afmetingen hieronder.

Formaat (B x D x H mm)  
5: 163 x 14 x 138 
10: 163 x 28 x 138 
20: 163 x 41 x 138 
40: 168 x 43 x 270

Materiaal Kunststof, PP.

Media-box met hoesjes
3801 5  €2,50
3802 10 €3,60
3803 20 €6,60

Media-box met hoesjes, dubbel
3809 5: 3 hoesjes €2,30
3810 10: 5 hoesjes €2,90
3811 20: 10 hoesjes €4,70
3812 40: 20 hoesjes €8,00

Media-box zonder hoesjes
3806 5  €1,60
3807 10 €2,00
3808 20 €3,20

UniKeep™ Safety-sleeve®
Gepatenteerd media-insteekvak voor
veilige opslag van CD/DVD.

Formaat B142 x H127 mm
Materiaal Kunststof, PP.
Eenheid 50 st.

3804 enkel €8,60/verp.
3805 dubbel €9,70/verp.

AV-Box
Box voor uitleenmateriaal dat uit meer-
dere types media bestaat, bijvoorbeeld
boek met CD/DVD. Verkrijgbaar in twee
formaten (S en L).

Formaat (B x D x H mm)  
S: 200 x 20 x 220 
L: 200 x 20 x 310

Materiaal Kunststof, PP.

50042 S €7,60
50043 L €7,60

CD-hoesje Gladsaxe
Verpakking voor conventioneel gebruik
en voor RFID-scanning. Met ruimte
voor omslag, bibliografisch etiket en
kleurcode. Binnenzijde met vilt voor
extra bescherming van de CD. Dit
model is er alleen voor 1 CD.

Format B135 x H175 mm
Materiaal Kunststof, PP.
Eenheid 50 st.

170210 wit €23,00/verp.
170211 zwart €23,00/verp.

Hoesje, rechthoekig
Rechthoekig, zelfklevend, transparant 
hoesje voor CD’s, DVD’s, ...

Gebruik   Voor CD/DVD, kaartjes, etc.
Formaat  Buiten-/binnenafmetingen:
  130/125 x 130/120 mm
Materiaal  Kunststof, PVC.
Eenheid  4 st.

2309  €2,30/verp.

DVD-hoesjes
Verpakking voor conventioneel gebruik
en voor RFID-scanning. Het hoesje heeft
ruimte voor omslag, brochure, biblio-
grafisch etiket en kleurcode.

Formaat B148 x H235 mm
Materiaal Kunststof, PP.
Eenheid 100 st.

170600 1 CD €338,00/verp.
170601 2 CD’s €390,00/verp.
170602 3 CD’s €416,00/verp.
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BOEKVERZORGING

Neem nu actie en verleng de levensduur van uw boeken!

De volgende pagina’s zullen u helpen om geld te besparen. Met weinig handeling en een kleine 
moeite kan u de levensduur van uw boeken radicaal verlengen. Lees verder om ons enorm aanbod 
aan boekfolie en ander handig materiaal te ontdekken waardoor uw boeken en andere media in 
uw bibliotheek, zo goed als nieuw blijven.

We hebben een zeer uitgebreid gamma in onze webshop. Waarom nog
wachten? Bezoek ons vandaag nog op www.eurobib.be.
Wij heten u alvast van harte welkom!
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Filmolux Soft
Boekfolie van topkwaliteit, makkelijk
corrigeerbaar ... 
Zelfklevende, transparante, glanzende of
matte folie. Corrigeerbaar (bespaart tijd
en geld), kan worden gebruikt op vrijwel
alle oppervlakken. Voorgesneden, bescherm-
laag (recycleerbaar) met ruitjespatroon 
om makkelijk op maat te snijden. Een-
voudig in het gebruik. Aanbevolen voor 
mensen zonder ervaring in boekverzorging.

Toepassing   Versteviging van matte of
  glanzende boekkaften.
Materiaal  Kunststof, PVC
Dikte  70 μm
Eenheid  Rol, 25 m

Boekfolie, glanzend
3005  220 mm €24,00
660064  240 mm €27,00
3009  260 mm €29,00
660066  280 mm €31,00
3013  300 mm €33,00
660067  320 mm €35,00
660068  340 mm €38,00
660069  360 mm €40,00
3021  380 mm €42,00
660070  410 mm €45,00
3022  450 mm €50,00

Boekfolie, mat
3085  220 mm €24,00
3089  260 mm €29,00
3093  300 mm €33,00
3094  380 mm €42,00

Foliestrook, glanzend
3000  20 mm €2,20
3003  30 mm €3,30
3004  50 mm €5,50

Filmolux
Populaire boekfolie, corrigeerbaar ...
Zelfklevende, transparante, glanzende
folie. Beperkt corrigeerbaar.
Beschikbaar in de meeste boekformaten.
Beschermlaag met ruitjespatroon maakt
het makkelijk om op maat te snijden.

Toepassing   Versteviging van matte of
  glanzende boekkaften.
Materiaal  Kunststof, PVC
Dikte  70 μm
Eenheid  Rol, 25 m

3028  260 mm €25,00
660037  280 mm €27,00
3029  300 mm €28,00
660039  320 mm €30,00
660040  340 mm €32,00
660041  360 mm €34,00
660042  410 mm €39,00
660238  500 mm €47,00

Vraag een vrijblijvende
offerte aan en geniet
van extra korting!!!

Mail ons op
info@sbnl.be

Grote bestelling?

Houdbaarheidsdatum?
Voor met folie gekafte boeken is geen houdbaarheidsdatum wat betreft de 
folie zelf. Daarentegen kan de gebruikte lijm van de zelfklevende kaftfolie 
verouderen. Voor optimaal aanhechtingsvermogen wordt door ons twee jaar 
als optimale gebruikstermijn aangegeven. Dit geldt voor ongebruikte folie
op rol. Uiteraard kunnen ook oudere rollen worden gebruikt, maar houdt er 
dan rekening mee dat de lijm misschien iets in kwaliteit is afgenomen. De 
folie zelf zal niet slechter zijn geworden.

Matte of glanzende folie?
Wat is nou eigenlijk het beste? Een blanke (glanzende) folie versterkt de 
kleuren van de kaft. Glanzende folie wordt daarom ook vaak voor foto’s 
gebruikt. Een mat vlak reflecteert licht niet op dezelfde manier als een 
glanzend vlak. Daarom kunnen EAN-codes op kaften met glanzende folie 
soms minder goed worden gescand. U bepaalt zelf wat u het beste kunt 
gebruiken.

Gemakkelijk te corrigeren!
Twijfelt u of bent u bang dat u het verkeerd doet? Geen paniek, wij hebben 
de oplossing. Probeer eens corrigeerbare folies. Deze folies kunnen worden 
losgemaakt en weer opnieuw vastgezet. Minder ervaren gebruikers adviseren 
wij om Filmolux Soft te gebruiken. Deze folie kan tot vier uur nadat een 
boek is gekaft weer worden losgehaald. Na 24 uur heeft de lijm zich 
gestabiliseerd en dan zit de folie helemaal vast. Andere folies die hier als 
corrigeerbaar worden aangegeven hechten sneller en kunnen direct na 
het kaften eventueel worden gecorrigeerd.

Welke boekfolie dient u te kiezen?
Vooraleer u uw bestelling plaatst, sta even stil bij deze vragen. Ze zullen 
u helpen te beslissen wat u exact nodig heeft.

EERSTE HULP BIJ

BOEK-
VERZORGING

Wij kunnen u helpen om het verschil te maken ...
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Eurobib boekfolie
Populaire boekfolie en foliestrook …
Zelfklevende, zeer transparante, glan-
zende of matte folie; medium hard.
Onmiddellijke hechting, niet corrigeer-
baar. Extra sterke kleefkracht. Verkrijg-
baar als boekfolie en foliestrook. Ver-
krijgbaar in de meeste boekafmetingen.

Toepassing   Versteviging van matte of
  glanzende boekkaften.
Materiaal  Kunststof, PVC
Dikte  90-100 μm
Eenheid  Rol, 25 m

Boekfolie, glanzend
3035  240 mm €21,00
3038  260 mm €23,00
3039  300 mm €26,00
3040  360 mm €32,00
3041  450 mm €40,00

Boekfolie, mat
3036  240 mm €21,00
3045  260 mm €23,00
3046  300 mm €26,00
3047  360 mm €32,00
3048  450 mm €40,00

Foliestrook, glanzend
3037  30 mm €2,60
3042  50 mm €4,40
3043  70 mm €6,20

Foliestrook, mat
3049  30 mm €2,60
3050  50 mm €4,40
3044  70 mm €6,20

Eurobib milieufolie
Boekfolie die zacht is voor het milieu … 
Zelfklevende, transparante, glanzende
folie; zacht. Sterke hechting; In beperk-
te mate corrigeerbaar. Verkrijgbaar in
de meeste boekafmetingen. Speciaal
oppervlak maakt het mogelijk om te
schrijven op de folie. Kan veilig gebruikt
worden voor barcodes en andere ge-
drukte tekst. Gemaakt van milieuvriende-
lijke materialen. Beschermlaag met ruitjes-
patroon om makkelijk op maat te snijden.

Toepassing   Versteviging van
  glanzende boekkaften.
Materiaal  Kunststof, PP
Dikte  80-90 μm
Eenheid  Rol, 25 m

Glanzend
3020  220 mm €18,80
3033  260 mm €22,00
3032  300 mm €26,00
3034  360 mm €31,00

Alle boekfolies
van Pelloplast zijn
PVC-vrij, zonder
toevoeging van ftalaat.

Plastische 
eigenschappen 
& milieu-impact

Polyvinylchloride, PVC
Kleurloze vinylchloridepolymeer. 
Het plastic wordt meestal gemengd 
met additieven zoals weekma-
kers, vulmiddelen en smeermid-
delen, alsmede stabilisatoren, 
daarom is het aanwezig in een 
groot aantal kwaliteiten met 
uiteenlopende eigenschappen. 
Over het algemeen is de kunst-
stof goed bestand tegen chemi-
caliën. Echter heeft het ook een 
laag verwekingspunt.

Milieubelasting: Niet geclas-
sificeerd als gevaarlijk voor de 
gezondheid en geloofd om zijn 
fysiologische inertie. Alhoewel er 
toch waterstofchloride vrij
komt bij de verbranding.

Polypropyleen, PP
Witte tot kleurloze kunststof 
(zonder toevoegingen), vergelijk-
baar met polyetheen maar stij-
ver. Hoge weerstand tegen ver-
moeiing, lage dichtheid, goede 
elektrostatische eigenschappen, 
goede weerstand tegen chemi-
caliën en goede mechanische 
eigenschappen. Echter, kan het 
nog steeds aangetast worden 
door sterke zuren en basen,  
aromatische en gechloreerde 
koolwaterstoffen en methanol.

Milieubelasting: De kunststof is 
niet geclassificeerd als gevaarlijk 
voor de gezondheid. De biolo-
gische beschikbaarheid is niet 
waarschijnlijk vanwege de kunst-
stof consistentie en onoplos-
baarheid in water. Koolzuurgas 
en stoom komen vrij tijdens de 
verbranding. Kleine hoeveelhe-
den biologisch afbreekbare pro-
ducten worden gevormd.

Filmolux 609
Voor ervaren gebruikers, onmiddellijke
hechting ...
Zelfklevende, transparante, glanzende
folie. Niet corrigeerbaar. Onmiddellijke
kleefkracht. Beschikbaar als boekfolie 
en foliestrook (voorgesneden). Voor 
ervaren gebruikers.

Toepassing   Verstevigen boekhoeken,
  labelbescherming. Ideaal
  voor brochures, folders,
  mappen, e.a.
Materiaal  Kunststof, PVC.
Dikte  70 μm

Boekfolie

Eenheid  Rol, 25 m

660051  220 mm €21,00
660052  240 mm €23,00
660053  260 mm €25,00
660054  280 mm €27,00
660055  300 mm €29,00
660056  320 mm €31,00
660057  340 mm €33,00
660058  360 mm €35,00
660059  410 mm €40,00
660060  500 mm €48,00
660061  620 mm €60,00

Foliestrook

Eenheid  Rol, 50 m

660045  20 mm €3,90
660046  30 mm €5,80
660047  40 mm €7,70
660048  60 mm €11,60
660049  100 mm €19,30
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Boekenlijm
Aanbevolen ...
Lijm op waterbasis. Kan met kraanwater 
tot gewenste dikte worden verdund.
Verkrijgbaar in twee formaten.

Toepassing   Bijvoorbeeld montage van
  losse pagina’s of reparatie
  van een losse boekenrug.

2715  0,5 kg €7,70
2716  1 kg €11,00

Lijmpen & -stift
Lijm in een handig formaat …
Lijm op waterbasis in een handig formaat.

Eenheid Lijmpen: 30 g 
Lijmstift: 20 g

2720 lijmpen €1,30
2743 lijmstift €1,60

Boekreinigingsmiddel
Zachte reiniging …
Zacht reinigingsmiddel. Verdunnen met
water.

Toepassing   Voor het eenvoudig
  verwijderen van vetvlekken
  (geen inkten of kleuren op
  alcoholbasis) en ander vuil
  op bladzijden en omslagen.

3074   €10,00

Lijmpenseel
Goed om in huis te hebben … 
Handig penseel; breedte 15 mm.

2717  €1,00

Harde folie
Beschermen van boekjes, folders …
Zelfklevend, stevig, transparant en  
blank plasticfolie.

Toepassing   Uitstekend geschikt voor
  versterking van kleine
  kaften, folders etc.
Materiaal  Kunststof, PVC.
Formaat  220 x 330 mm
Dikte  250 μm
Eenheid  Vellen, 100 st.

82120  €62,00/verp.

Schaar
Altijd handig …
Praktische schaar voor zowel links- als
rechtshandig gebruik.

3151  €2,80

Mes
Praktisch allround mes ...
Afbreekmes met rubberen handgreep
en stalen versterking. Vergrendelbaar.
Inclusief extra bladcassette met 3 losse
bladen (18 mm).

3163   €2,50

Boekschraper
Voor succesvolle resultaten ... 
Praktische universele boekschraper voor
boekverzorging. Verzekert een goede
hechting van folie op het boek. Voor
het gladstrijken van plooien, luchtbel-
letjes en oneffen oppervlakken.

Toepassing   Voor de toepassing van
  plastic folie op platte opper-

vlakken zoals boekomslagen.

3167   €4,70

Vouwbeen
Voor vouwen en hoeken …
Praktisch werktuig voor boekverzorging.

3162   €5,30

Oooops ... 
Bescherming nodig?

Voor advies zie onze
boekverzorgingsgids
op www.eurobib.be
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Bindgaas, Filmoplast T
Duurzame reparaties … 
Zelfklevende linnen tape. Beschrijfbaar.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en
breedtes.

Toepassing   Voor versterking van rug
  en omslag van boeken.
  Ook ideaal voor achterzijde
  versteviging/reparatie van
  mappen.
Materiaal  Zuurvrij linnen.
Dikte  240 μm
Eenheid  Rol, 10 m

Breedte 30 mm
660083  wit €9,70
660084  zwart €9,70
660086  blauw €9,70
660089  grijs €9,70

Breedte 50 mm
3121  wit €16,30
660092  zwart €16,30
3116  blauw €16,30
3118  grijs €16,30

Filmoplast P
Bijna onzichtbaar … 
Speciaal papier met een ideale combi-
natie van stabiliteit en sterkte met zacht-
heid en transparantie, zeer transparant.
Gecoat met een laag die veroudering
tegengaat, niet vergelende, blijvend
elastische acryl-lijm, gebufferd met
CACO3, licht alkalisch zodat schade
aan de documenten niet mogelijk is,
maar met voldoende buffercapaciteit
om verzuring te voorkomen.

Toepassing   Reparatie, bescherming en
  inbedding van papers,
  aanhechten en inbinden
  van uitgescheurde pagina’s,
  het herstellen van gescheurde
  pagina’s, de bevestiging
  van dunnere kranten aan
  passe-partouts en dit terwijl
  het materiaal verborgen blijft.

3111  20 mm €15,10

Filmoplast P90 Plus
Extra sterke kleefkracht … 
Extra sterk, zuurvrij, zelfklevend papier
voor montage van objecten in passe-
partouts/lijsten of voor het aanhechten
van losse pagina’s. Elastisch speciaal
papier, houtvrij, veroudert niet.
Verwijderbaar met water of aceton.

Toepassing  Ideaal voor het versterken
  van de naad tussen boek- 

 omslag en boeklichaam
  met een hoge hechtsterkte
  en sterke scheurweerstand.
  Het is nauwelijks zichtbaar  

 en zeer flexibel, ideaal voor  
 het verlijmen in de plooi,  
 voor de bevestiging van  
 prenten en foto’s in een  
 passe-partouts of achter  
 glas. Voor stofvrij afsluiten  
 van kaders.

3006  20 mm €15,10

Filmoplast P90
Sterk, zuurvrij, zelfklevend papier voor
montage van objecten in passe-partouts/ 
lijsten of voor het aanhechten van losse
pagina’s. Zie ook Filmoplast P.

Toepassing Reparatie, bescherming en
 inbedding van papers, aan-

hechten en inbinden van
 uitgescheurde pagina’s,
 het herstellen van oude
 documenten, versterking
 van de binnenkant (boek-

gewricht) in paperbacks,
 repareren van randen, de
 bevestiging van originelen
 in passe-partouts of achter
 glas. Voor stofvrij bevesti-

gen achter glas.

3141  20 mm €15,10

Snijmat
’Self-healing’ oppervlak …
Een snijmat met een mm rooster op de
achtergrond maakt snijden in de juiste
maat gemakkelijk.

Toepassing Ideaal voor boekverzorging,
 fotomontage, …
 Beschermt het oppervlak.
Formaat  300 x 450 mm
Materiaal  Kunststof, PVC.

3170   €22,00

Zelfklevende
reparatietape
Papieren tape voor de reparatie en het
onderhoud van boeken en om foto’s in
te lijsten. De tapes zijn state-of-the-art
voor het behoud van de papiervezels en
die tegelijk ook voldoen aan de hoge
eisen van musea en archieven.

Materiaal Papier: 
Filmoplast P: 20g/m2   
Filmoplast P90/P90 Plus: 50g/m2

Eenheid Rol, 50 m

Scotch kleefband
Zelfklevende, transparante tape. Scheurt
niet, verkleurt niet en is beschrijfbaar. 

Toepassing   Voor reparatie, bescherming
  en versteviging van boeken,
  tijdschriften en paperbacks.
Materiaal  Kunststof.
Dikte  90 μm
Eenheid  Rol, 13,7 m

3112  38 mm €9,90
3113  50 mm €15,10
3114  75 mm €16,40
3115  100 mm €17,70
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Bindgaas,
geplastificeerd
Geplastificeerd, duurzaam …
Bindgaas voorzien van kunststof
toplaag. Zelfklevend en beschrijfbaar.
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
en breedtes.

Toepassing   Voor extra versteviging
  en reparatie.
Materiaal  Geplastificeerd bindgaas,
  PVC.
Dikte  240 μm
Eenheid  Rol, 25 m

20 mm
3122  wit €9,00

40 mm
3130  wit €18,20
3129  zwart €18,20
3128  rood €18,20
3123  blauw €18,20
3126  groen €18,20
3125  grijs €18,20

60 mm
3138  wit €27,00
3137  zwart €27,00
3136  rood €27,00
3131  blauw €27,00
3134  groen €27,00
3133  grijs €27,00

Easy Wings
Geef uw boeken vleugels … 
Zelfklevende tape met gepatenteerde
rugperforatie voor makkelijk gebruik.
Verkrijgbaar in twee verschillende
formaten.

Toepassing  Voor versteviging en
  reparatie van boekruggen.
Materiaal  Polyester.
Dikte  60 μm
Eenheid  24 st.

3091  57 mm €7,10/verp.
3092  87 mm €10,70/verp.

Filmoplast SH
Sterke stof voor bedekken van
plooien ...
Textiel, wit-zuurvrij, zeer scheurbestendig, 
milieuvriendelijk en biologisch
afbreekbaar.

Toepassing   Voor versteviging tussen
  boekband en boekblok.
Materiaal  Bindgaas.
Dikte  170 μm
Eenheid  Rol, 25 m

3109  20 mm €8,80
3110  30 mm €14,60

Labelhouder
Praktische verdeler voor
labelbescherming …
Bespaar tijd met labels (barcodelabels,
labelbescherming, …) op rol. De ver-
deler zorgt ervoor dat u zeer makkelijk 
de labels van de rol kunt afnemen. Een 
antislip laag onderaan en de gebruiks-
aanwijzing zijn inbegrepen.

Capaciteit  1-3 rollen met een breedte
 van 150 mm resp. Ø150 mm.
Formaat B170 x D250 x H135 mm

82830   €90,00

Easy Hold
Verleng de levensduur van uw 
tijdschriften ...
Zelfklevende ”vlindertjes” die de levens-
duur van uw tijdschriften verlengd. 
Eenvoudig aan te brengen.

Toepassing  Ideaal voor het versterken  
 van kranten, maand- en   
 weekbladen.

Formaat  57 mm
Materiaal  Plastic.
Dikte  60 μm
Eenheid  250 st.

3159   €45,00/verp.

Nieuw!
Lijmroller Gudy dot
Praktisch, eenvoudig en handig ...
Deze gebruiksvriendelijke lijmroller legt 
een lint van zuurvrije lijmpunten die 
kunnen worden gebruikt om bv. papier 
of affiches op te hangen op gladde 
oppervlakken. Later kunnen de aan-
gehechte documenten eenvoudigweg 
van de muur getrokken worden en 
eventuele lijmresten kunnen gemak-
kelijk worden verwijderd zonder sporen 
na te laten!
Glij met de roller over het papier en een 
dun laagje lijm komt tevoorschijn, heel 
nauwkeurig en super makkelijk, zonder 
morsen.

Perfect om te gebruiken voor tijdelijke 
signalisatie zoals bv. foto’s, beweg-
wijzering, memo’s, kunstwerkjes van 
de kinderen, enz. op te hangen op de 
muren, deuren en/of ramen kortom op 
alle plaatsen waar u iets wenst op te 
hangen maar waar u geen lijmresten 
wenst achter te laten. 

De lijm is milieuvriendelijk: op waterba-
sis, zuurvrij en zal niet uitdrogen, broos 
of geel worden door ouderdom. 

Formaat   B8 mm x L15 m
Materiaal Lijm op waterbasis. 
Overige Wordt verkocht in een  

praktische roller.

3007   €5,10
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Zelfklevende omslagen
Zelfklevende omslagen voor
paperbacks … 
Zelfklevende, transparante, voorgesne-
den kaft met soepele rug. Beschermt
en verstevigt boeken en tijdschriften.
Verkrijgbaar in verschillende standaard-
maten. Kies de meest geschikte maat,
liefst enkele millimeters groter dan het
object, voor de beste bescherming.

Toepassing Beschermen en verstevigen
 van boeken, tijdschriften,
 pocketboeken e.a.
Materiaal Kunststof, PVC.
Dikte Voorkant:140 μm 

Achterkant:: 45 μm

AI & AII
Kaft voor de meeste pocketboeken.

Formaat B270 x H186 mm
Rug AI, 1-21 mm 

AII, 22-42 mm
Eenheid 10 st.

3051 AI €7,50/verp.
3052 AII €7,70/verp.

CI & CII
Kaft voor boeken van A5 formaat.

Formaat B350 x H222 mm
Rug CI, 1-21 mm 

CII, 22-42 mm
Eenheid 10 st.

3055 CI €10,50/verp.
3056 CII €12,80/verp.

DI & DII
Kaft voor muziekboeken en tijdschriften.

Formaat B410 x H252 mm
Rug DI, 1-21 mm 

DII, 22-42 mm
Eenheid 10 st.

3053 DI €11,90/verp.
3054 DII €13,80/verp.

EI & EII
Kaft voor boeken en tijdschriften van
ongeveer A4 formaat.

Formaat B510 x H320 mm
Rug EI, 1-21 mm 

EII, 22-42 mm
Eenheid 5 st.

3057 EI €9,10/verp.
3058 EII €11,70/verp.

Insteekhoesje
Zelfklevend insteekhoesje. Beschikbaar als 
voorgevouwen of ongevouwen.

Toepassing  Voor boekkaarten, biblio- 
 theekkaarten, ...

Materiaal   Papier en plastic, PVC.
Eenheid  500 st.

Hoesje op rol

Formaat  B90 x H70 mm

2312   €43,00/verp.

Ongevouwen insteekhoesje
Verkrijgbaar op rol om erop te printen.

Formaat  B90 x H60 mm

2320   €27,00/verp.

Voorgevouwen insteekhoesje
Kant en klaar gevouwen om in te plakken.
Niet zelfklevend.

Formaat  B90 x H135 mm
Materiaal  Papier.
Eenheid  500 st.

2371   €68,00/verp.

Paperbackomslag
Gebruik opnieuw en opnieuw en
opnieuw …
Eenvoudig hanteerbare, populaire kaft
voor paperbacks en onderwijsmateriaal
met soepele kaft. Voor snelle en een-
voudige bescherming van boeken tegen
slijtage en vuil. Aangezien deze kaften
niet zelfklevend zijn en bovendien flexi-
bel qua breedte, kunnen ze meerdere
keren worden gebruikt. Ook geschikt
voor boeken van verschillende omvang.
De sterke lasnaden dragen bij tot een
lange levensduur.

Toepassing   Versterking en bescherming
  van boeken met soepele
  kaft. 
Formaat  B x H mm
Dikte   180/140 µm (cover/boekje).
Materiaal  Kunststof, PVC.
Eenheid  100 st.

3154  270 x 180  €31,00/verp.
3155  270 x 300  €64,00/verp.

Etiketbeschermers
Zelfklevende, transparante folie. Veilig
te gebruiken op barcodes. Van milieu-
vriendelijk materiaal. Hittebestendig.
Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.

Toepassing   Versteviging en bescherming
  van labels.
Formaat  B x H mm
Materiaal  Kunststof, PP.
Dikte  55 μm
Eenheid  1000 st.

3096  35 x 25 €9,00/verp.
3086  65 x 53 €25,00/verp.
3099  75 x 35 €25,00/verp.
3087  100 x 40 €27,00/verp.
3090  113 x 48 €36,00/verp.

Boekhoekjes,
Filmolux
Zelfklevende, transparante en driehoekige 
hoesjes. Beschikbaar in drie formaten. 

Toepassing  Ideaal voor boekkaarten,  
 bibliotheekkaarten, ...

Formaat  S: 75 x 75 mm  
 M: 100 x 100 mm  
 L: 140 x 140 mm

Materiaal  Plastic, PVC.
Eenheid   S: 144 st.  

 M/L: 100 st.

660152  S €18,60/verp.
2856  M €15,90/verp.
2851  L €23,00/verp.
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Alle genoemde prijzen zijn exclusief 
btw. In het geval van direct mail- of 
webshopcampagnes waarin wordt 
gesproken over bijzondere voor-
waarden, zijn deze voorwaarden en 
bepalingen van toepassing op alle 
bestellingen die zijn geplaatst.

BETALINGSVOORWAARDEN

De betalingstermijnen zijn netto 30 
dagen te rekenen vanaf de factuurda-
tum, tenzij anders is overeengekomen. 
U ontvangt een factuur, er is dus geen 
onlinebetaling vereist. In geval van 
laattijdige betaling zal SBNL - Schulz 
Benelux een standaardrente van 8% 
per maand of een deel daarvan aan-
rekenen. Houd er rekening mee dat 
verkochte producten eigendom van 
SBNL - Schulz Benelux blijven totdat 
ze zijn betaald.

BETALING

ING Bank
Bankrekening: 330-0383100-04
SWIFT BIC: BBRUBEBB 
IBAN: BE10 3300 3831 0004

Danske Bank Hamburg
Bankrekening: 4989 1735 02
SWIFT BIC: DABADEHH 
IBAN: DE51 2032 0500 4989 1735 02

GARANTIE

Wij bieden een productgarantie van 
2 jaar voor materiaalgebreken en 
productiefouten. Uw factuur dient 
als garantiebewijs. Indien u een claim 
wenst in te dienen onder de garantie, 
moet u het factuurnummer vermelden.

LEVERINGSTERMIJNEN

Alle bestellingen van producten in 
voorraad worden door SBNL - Schulz 
Benelux normaal binnen een week 
verzonden. Voor producten die niet in 
voorraad zijn bij SBNL - Schulz Benelux 
kunt u de catalogus of webshop raad-
plegen voor up-to-date informatie over 
de leveringstermijnen. 

Bestellingen worden geleverd af 
fabriek. Gratis levering wordt 
aangeboden voor bestellingen van 
meer dan 100 EUR. De transport-
kost voor bestellingen onder de 
100 EUR is 12,50 EUR. Bestellingen 
worden verzonden met behulp van 
de meest voordelige verzendingsop-
tie, tenzij anders overeengekomen. 
Producten die tijdelijk niet op voorraad 
zijn, zullen worden geleverd zodra ze 
weer op voorraad zijn.

Bestellingen die niet door de klant op 
het afleveradres worden ontvangen 
vanwege de beperkte openingstijden, 
zullen mits extra toeslag opnieuw 
worden gepland voor levering. 
U moet dus altijd informatie verschaf-
fen over openingstijden, contact en 
telefoonnummer van de ontvanger 
bij uw bestelling.

Als u uw bestelling niet ontvangt, 
dan kunt u contact opnemen met de 
klantenservice of als u een vrachtbrief-
nummer nodig hebt om uw bestelling 
te volgen.

TRANSPORTSCHADE

In geval van transportschade of ont-
brekende pakketten, gelden de vol-
gende voorwaarden:

A. 
Zichtbare schade aan producten en 
/ of de verpakking of het ontbreken 
van pakketten moeten worden 
gedocumenteerd bij ontvangst door 
middel van een aantekening op de 
vrachtbrief, die door de bestuurder 
moet worden ondertekend. SBNL 
- Schulz Benelux moet onmiddel-
lijk schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht van alle beschadigde pro-
ducten. Betaling van compensatie is 
afhankelijk van de naleving van deze 
procedure.              
                                                
B. 
Verborgen gebreken, die niet als 
zichtbaar worden beschouwd bij 
ontvangst, moeten zo snel mogelijk 
schriftelijk worden gerapporteerd aan 
SBNL - Schulz Benelux, dit dient uiter-
lijk binnen de 5 dagen te gebeuren. 
Indien de schade is gemeld na meer 
dan 5 dagen, zal de claim niet worden 
aanvaard door de vervoerder en staat 
u zelf in voor de kosten. 

Alle soorten schade vermeld onder 
punten A en B moeten worden 
gedocumenteerd door middel van 
foto’s teneinde verwerking van de 
schadeclaim te versnellen.

Producten beschadigd tijdens het ver-
voer mogen niet worden teruggestuurd 
naar SBNL - Schulz Benelux zonder 
voorafgaand overleg met de klanten-
service. De producten moeten in plaats 
daarvan worden opgeslagen, zodat de 
vervoerder ze kan inspecteren. 

KLACHTEN

Klachten (behalve transportschade - zie 
hierboven) moeten onze klantendienst 
binnen de 7 weekdagen na 
ontvangst van uw bestelling bereiken.  

Wanneer u onze klantenservice belt, 
zal ook worden besloten of het product 
wordt geruild of gecrediteerd zodra 
het is teruggestuurd naar ons. 
Producten beschadigd tijdens het 
retourtransport kunnen niet worden 
gecrediteerd.

- Neem contact op met onze  
 klantenservice
- Zorg ervoor dat alle retourzendingen  
 stevig verpakt zijn om transportschade  
 te voorkomen.
- Noteer de naam en het klant-/ 
 bestelnummer van de afzender  
 duidelijk op het retourpakket.

Als u een nieuw product in plaats 
van het geretourneerde product 
wenst, moet u een nieuwe bestelling 
plaatsen. Retourzendingen worden 
gecrediteerd van zodra ze door ons 
zijn ontvangen, tenzij anders is over-
eengekomen.

RETOURZENDINGEN

Als SBNL - Schulz Benelux het ver-
keerde product heeft geleverd of als 
u per ongeluk het verkeerde product 
heeft besteld, dient u eerst contact 
op te nemen met onze klantenservice 
om hen te laten weten wat u wilt 
retourneren. We zullen dan beslissen 
of we het product kunnen ruilen of 
crediteren wanneer het naar ons is 
teruggestuurd.

Normaal aanvaarden we retourzen-
dingen van producten op voorraad. 
Producten op voorraad zijn allemaal 
producten zonder een leveringssym-
bool dat een leveringstermijn in weken 
aangeeft. In de webshop zijn het alle-
maal producten vermeld als “Op voor-
raad voor onmiddellijke levering”

Het volgende is van toepassing op 
retourzendingen:
- Het product moet vrij van gebreken,  
 ongebruikt en in de originele ver- 
 pakking worden geretourneerd.
- Als u het verkeerde product heeft  
 besteld en u wilt het retourneren,  
 moet u leveringskosten en verwer- 
 kingskosten van 20 % op het  
 bestelbedrag betalen.
- Als SBNL - Schulz Benelux het ver 
 keerde product heeft geleverd, zullen  
 we de kosten voor het retourneren  
 van het product betalen en credi- 
 teren we het volledige bedrag op  
 uw rekening.
- Zorg ervoor dat alle retourzendingen  
 stevig verpakt zijn om transport- 
 schade te voorkomen.
- Noteer de naam en het klant-/ 
 bestelnummer van de afzender  
 duidelijk op het retourpakket.

EEN BESTELLING ANNULEREN

Of een bestelling kan worden gean-
nuleerd, is afhankelijk van het product 
in kwestie. Producten op voorraad - de 
bestelling kan worden geannuleerd tot 
12 uur ‘s middags op de dag waarop 
ze is geplaatst. Producten op bestel-
ling - de bestelling kan worden gean-
nuleerd voordat de producten worden 
verzonden door de leverancier. Neem 
contact op met de klantenservice voor 
verdere informatie. Aangepaste bes-
tellingen - de bestelling kan worden 
geannuleerd alvorens de productie 
start. Neem contact op met de klan-
tenservice voor verdere informatie. 

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGING

SBNL - Schulz Benelux behoudt zich het 
recht voor om de voorwaarden in de 
catalogus met betrekking tot product
beschikbaarheid, -ontwerp, -specificaties 
en -prijs te wijzigen. Behoudens ver-
gissingen en weglatingen. Updates of 
correcties worden doorgevoerd in de 
webshop www.eurobib.be webshop.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Altijd 
- overal!

SBNL - Schulz Benelux en 
Eurobib Direct zijn nooit 

verder weg dan de dichtst-
bijzijnde telefoon of laptop. 

Onze klantenservice is 
geopend van maandag 
t.e.m. donderdag van 

8.30u tot 17.00u en vrijdag 
van 8.30u tot 15.00u
en kan gecontacteerd 

worden op 
tel. 016 623 340 

of per e-mail naar 
info@sbnl.be. 

Hier kunt u vragen stellen 
over uw bestelling, de 

werking en het ontwerp 
van de producten en 

de webshop.

eurobib.be
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Audio zetel 101
AV-box 120
AV-Keuzevak 54-55

B 
Balies 90-91
Bewaardoos 115-120
Bezoekersteller 110
Bibliotheekrekken 75-80
Bindgaas 125-126
Blu-ray box 119-120
Bodemplaat 20, 97
Boekblok 20-21
Boekbloketiketten 22
Boekenbak 40, 42-49, 65,  
 115, 118
Boekenbus 47
Boekenkast 37, 104
Boekenkist 115
Boekenkribbe 9
Boekenlijm 124
Boekenstandaard 9,11-12
Boekenstatief 36
Boekensteun 20, 72-73
Boekentafel 39
Boekentoren 36, 50, 104
Boekenwagen 58-68
Boekfolie 122-124
Boekhoekjes 127
Boekreinigingsmiddel 124
Boekschraper 124
Boekversteviging 126-127
Boekverzorging 122-127
Box, bladmuziek 116
Brochurehoes 118
Brochurehouder 6, 15-16
Brochurestandaard 8-12

C 
Cateringwagen 82
CD/DVD-markering 26
CD-bewaardoos 116
CD-DVD-marker 26
CD-hoesjes 119-120
CD-kast 54-55
CD-opslag 119-120
CD-tabs 28
CD-verpakking 119-120
Computerstation 38, 88-94
CPU-houder 83, 88-89, 91
Cutter 124

D 
Deponeerkast 69-70
Dierenmaskers 108
Displayhouder 4-5,8, 16, 33, 51
Displaykubus 14
Displaymeubel 40-41
Displayplank 8, 32-34
Displayplatform 14

Displaystandaard 4-5, 8, 10, 14, 40
Displaysysteem 53
Displaywagen 61, 64-65
Displayzuil 50-52
Draagtas 114-115
DVD-hoesjes 119-120
DVD-kast 54-55
DVD-tabs 28

E 
Etiketbescherming 127
Etikethouder 20
Etiketrol 26
Etiketstrip 27
Etiketten 119
Expositiebord 86
Expositiezuil 50-52

F 
Fauteuil 101
Flipchart standaard 83
Foedralen 118
Foliestrook 122-123
Fotolijst 25

G 
Geluidsabsorberend systeem 84-85
Grondbevestigingsset 97

H 
Hobbelpaard 103
Houten lijst 17
Huisje 108

I 
Indextabkaarten 28
Info pod 90-91
Informatiebord 24
Informatiehouder 10
Inleverbox 69-70
Inleverwagen 61
Insteekhoesje 127

J 
Kapstok 96-97, 99, 105
Kastplanknaambord 27
Kindermeubilair 39, 42-44, 51,  
 103-109
Kindertafel 44, 105, 107
Kleefband 125
Kleeffolie 122-124
Kleerhanger 96-97, 99, 105
Kleurmarkering 26
Koffer 117
Kom 35
Krantenstok 17
Kruk 35, 96, 98-99,  
 103-104, 106-111
Kubus 14
Kussenwagen 109
Kaartklem 29

L 
Labelhouder 126
Labelmaker 27
Labels 22-23
Ladder 110
Laptop trolley 60
Laptop-houder 91
Laptoptafel 93
Leestafel 38
Legbord presentatie 15, 17
Leisteenkaart 29
Lettervellen 23
Lijmpenseel 124
Lijmroller 124, 126
Lijmstift 124
Lounge 112
Luisterzetel 101

M 
Magneetlijst 24-25, 27
Magnetische etiketstrip 27
Magnetische kleefband 24
Mandje 118
Markeerkleefband 26
Markeerpen 26, 29, 109
Markeertape 27
Maskers 108
Mediabox 119-120
Mediastandaard 9
Mediatoren 51
Mes 124
Monitorbeugel 88-89
Muurdisplay 4-8, 32-34

N 
Naamplaatje 28-29

O 
Onbedrukte etiketten 26
OPAC lessenaar 88-94
Opbergtafel 97
Open boek display 14
Opslagbox 13, 108, 115-116
Opstap krukje 110

P 
Paperbackomslag 127
Papierbak 116
Plankenstop 20-21
Plankrubriceringsstriphouder 27
Plastic tassen 114
Podium 35, 40-41
Poefs 100
Prentenboekenbak 42-49
Prentenboektabaarten 28
Presentatiebox 13
Presentatiekubus 14
Presentatiescherm 86
Presentatiestandaard 10-11, 40
Presentatiezuil 50-52
Projector trolley 82
Pupiter 83

R 
Reflectoren 23
Rekkensysteem 75-80

Reparatietape 125
Rubriceringsstriphouder 27

S 
Scheidingswand 96
Schermsysteem 84-86
Schommelpaard 103
Schoolbord 29
Schaar 124
Signalisatiepaneel 29, 39
Snijmat 125
Sofa 97
Stoel 97, 104-105, 111
Stripboektabkaarten 28
Studietafel 38
Symbolische labels 23

T 
Tabletbeschermer 94
Tabletstation 93-94
Tabouret 96, 98, 106-107
Tafel 18, 35, 44, 82, 93,  
 96-98, 105, 107
Tafelstandaard 25, 29
Tape 125
Tassen 114-115
Tijdschriftenarchief 117
Tijdschriftenbox 17
Tijdschriftencassette 117
Tijdschriftendisplay 6, 15
Tijdschriftendozen 117
Tijdschriftenhouder 18
Tijdschriftenkaft 117, 127
Tijdschriftenmeubel 56
Tijdschriftenomslag 118, 127
Tijdschriftenrek 18, 56
Tijdschriftenstok 17
Tijdschriftentoren 49
Tijdschriftenvak 17
Transportverpakking 115

U 
Uitleenzakje 27
Uitstalbox 13

V 
Velcro lijst 25
Vloer- en muurstickers 30
Voorleeszetel 102
Vouwbeen 124

W 
Wanddisplay 4-8
Werkstation 37, 83, 88-94
Whiteboard 86
Wielen 39, 44-47, 58, 69

Z 
Zak 114-115
Zetel 97, 101-102
Zitkussens 109
Zitplaat 40
Zitzakken 100
Zoekstation 37-38, 88-94

Alfabetische index van het product



SBNL - Schulz Benelux bvba
Appelweg 94C

B-3221 HOLSBEEK 

Tel. 016 623 340 
info@sbnl.be  

www.eurobib.be 

Wij staan voor volledigheid
Ons doel is om volledige oplossingen te  
bieden voor bibliotheken en publieke  
ontmoetingsplaatsen. 

Met ons enorme assortiment van bijna  
1500 bibliotheekgerelateerde producten 
komen we tegemoet aan de meeste  
behoeften, gaande van onderdelen, display- 
systemen en interieurproducten. U kunt  
onze producten vinden in de catalogus en 
op onze webshop www.eurobib.be waar u 
snel en gemakkelijk kunt bestellen wat uw 
bibliotheek nodig heeft.

Er is van alles, gaande van boekverzorgings- 
producten over media-opslag; tot opwindend 
kindermeubilair en klassieke boekenwagens. 

Sinds het jaar 2000 behoren we tot de 
Lammhults Design Group, een wereldwijd 
gekende naam wat het ontwerp van meubels 
en interieurs betreft. Hier vindt u enkele van 
Scandinavië’s toonaangevende designmerken, 
voornamelijk in de bibliotheekwereld.

Door ons sterk netwerk kunnen we totaal- 
oplossingen bieden in creatieve, aantrekkelijke 
en functionele interieurs voor bibliotheken en 
andere openbare ontmoetingsplaatsen.

Welkom!

www.eurobib.be

H
E

T
 S

C
AN

DINAVISCHE MILIEU
K

E
U

R

5041   0513


