
Boekenwagen, model WB 13
3 dubbelzijdige hellende houten legborden.
De boeken blijven netjes liggen en de titels zijn 
duidelijk leesbaar.
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd

Bestelnummer
B 7818 . D0 BW   lengte 77 cm (zie afb.)
B 7818 . E0 BW  lengte 97 cm     
                          0 zonder stootring, 
 Z met stootring

Boekenwagen, model  WB 12 
2 dubbelzijdige hellende houten legborden. 
De boeken blijven netjes liggen en de titels zijn 
duidelijk leesbaar.
Onderaan vak voor grote formaten.
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd

Bestelnummer                   
B 7817 . D0 BW lengte 77 cm (zie afb.)
B 7817 . E0 BW  lengte 97 cm     
                            0 zonder stootring, 
  Z met stootring

Boekenwagen, model WB 14
3 vlakke houten legborden. 
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm. 
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd
Metalen delen: geëpoxeerd metaal 

Bestelnummer  
B 7810 . D0 BW  lengte 77 cm
B 7810 . E0 BW lengte 97 cm (zie afb.) 
                           0 zonder stootring, Z met stootring

Multimediawagen, model WM 10
Voor het transport van cd’s, dvd’s, video’s en boeken.  
De twee bovenste legborden zijn hellend, daarmee liggen 
de media stevig en ordelijk.  Ook zittend goed bereikbaar.
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm, achterrand 11 cm hoog.
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd

Bestelnummer
B 7820 . D0 BW lengte 77 cm - voor ca 370 cd’s (zie afb.)
B 7820 . E0 BW lengte 97 cm - voor ca 518 cd’s
 0 zonder stootring, Z met stootring
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Boekenwagen, model WB 14
met langs één zijde ergonomische handgreep
3 vlakke houten legborden. 
Breedte 45 cm, hoogte 110 cm. 
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd
Metalen delen: geëpoxeerd metaal 

Bestelnummer  
B 7810 . D0 BW 01 lengte 77 cm
B 7810 . E0 BW 01 lengte 97 cm (zie afb.) 
                           0 zonder stootring, 
 Z met stootring
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Boekenwagen KLASSIK-LIJN

Boekenwagen, model WB 15
3 vlakke houten legborden. Waarvan 2 met 
uitneembare middenrand. Breedte 45 cm, 
hoogte 100 cm. 
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd
Metalen delen: geëpoxeerd metaal 

Bestelnummer   
B 7811 . D0 BW  lengte 77 cm (zie afb.)
B 7811 . E0 BW  lengte 97 cm     
                           0 zonder stootring, Z met stootring

Boekenwagen, model WB 10
2 dubbelzijdige hellende metalen legborden.
De boeken blijven netjes liggen en de titels 
zijn duidelijk leesbaar.
Onderaan vak voor grote formaten.
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd

Bestelnummer
B 7815 . D0 BW  lengte 77 cm
 0 zonder stootring, 
 Z met stootring
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Boekenwagen, model WB 16
3 vlakke houten legborden met uitneembare stootrand. 
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd. 
Metalen delen: geëpoxeerd metaal.  

Bestelnummer   
B 7812 . D0 BW  lengte 77 cm (zie afb.)
B 7812 . E0 BW lengte 97 cm     
                    0 zonder stootring, Z met stootring

Combi-wagen, model WB 20
2 dubbelzijdige hellende metalen legborden.
Onderaan vlak voor grote formaten.
Met halfrond schrijfplankje en krantenhouder 
voor 5 kranten, lichtgrijs gelakt. 
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd

Bestelnummer  
B 7825 . D0 BW  lengte 113 cm 
                          0 zonder stootring, 
 Z met stootring

Boekenwagen, model WB 11
3 dubbelzijdige hellende metalen legborden.
De boeken blijven netjes liggen en de titels zijn 
duidelijk leesbaar.
Breedte 45 cm, hoogte 100 cm
Metalen delen: geëpoxeerd metaal
Houten delen: gefineerd of gemelamineerd

Bestelnummer
B 7816 . D0 BW lengte 77 cm
                          0 zonder stootring, 
 Z met stootring

Het volledige gamma “Klassik-lijn” is, 
ter bescherming van meubels en deuren, 
verkrijgbaar met een stootring aan de wielen. 
Wielen Ø 12,5 cm zijn eveneens verkrijgbaar. 
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Stamvader van de klassieke boekenwagens van Schulz Speyer.  Heldere vormgeving typeert 
de bewezen degelijkheid van deze robuuste wagens. Steeds weerkerende geometrische 
elementen leveren wisselende oplossingen voor specifieke behoeften.  Nieuwe media vragen 
om aangepaste wagens. Onze diverse modellen zijn het antwoord!  Metalen frame 25/25 mm, 
geëpoxeerd. Houten delen gefineerd of gemelamineerd.  4 wielen Ø 10 cm met universeel 
loopvlak in grijze rubber.
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