
Vliegtuig, model LFZ
Uitgerust met 10 vakken 28 x 30 cm
met een totale capaciteit voor 
ca. 250 prentenboeken.
Hoogte tafelblad: 58 cm
Afwerking: gemelamineerd houten 
meubel, met ribrubberen 
bodembekleding.
Metalen tafelpoot zilvergrijs gelakt
Lengte: 258, breedte 66, hoogte 82 cm 

Bestelnummer B 9510 000 [_] 

Sticker „Lelie“, model AK1
Decoratiesticker  (zie foto hiernaast)
Hoogte 34, breedte 26 cm, zilverkleurig

Bestelnummer B 9515 001  1 stuk.

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

Bestelnummer B 9590 001  rood
 B 9590 002  zwart

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

Wit [1]

Rood [2]

Ijsblauw [3]

Olijfboom [4]

Anders gezegd, voor kinderen 
is spelen leren !
Ondersteun de ontwikkeling 
van uw jongste lezers en biedt 
hen een omgeving op hun 
maat …   Een ruimte waarin 
ze hun fantasie onbeperkt 
kunnen ontplooien. Wij lieten 
ónze fantasie de vrije loop en 
ontwierpen meubelen die nu 
betoverend zijn voor de be-
zoeker van morgen …   want 
nu zijn ze in hun fantasie nog 
piloot, kapitein, prinses, ridder 
of astronaut.

Al spelend leren

Geprezen voor zijn uitstekende 
vormgeving en genomineerd 
voor de designprijs van de 
Duitse Bondsrepubliek,

www.sbnl.be



Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag op hun manier de wereld ontdekken.  Open de deur en stuur ze al vliegend 
op ontdekkingsreis.  Laat ze vliegen, de wereld ontdekken en grenzeloos over de wolken zweven in uw bibliotheek …

De tweedelige romp is een grabbel-, lees- en zitplek voor kleine piloten. De cockpit doet dienst als leesblad. In de romp 
kunnen de boeken voor de kleinsten geplaatst worden, in de neus van het vliegtuig kunnen de boeken voor de groteren. De 
vleugels fungeren als leestafel, fantasie binnen handbereik!  De propeller is, om veiligheidsredenen, vast gemonteerd!
Het vliegtuig kan vrij in de ruimte opgesteld worden en is makkelijk combineerbaar met prentenboekenbakken, poefs 
en andere toebehoren.

Boven de wolken

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

 Bestelnummer
Hoogte 32 cm B 9620 100 [_]
Hoogte 52 cm B 9620 000 [_]
Hoogte 72 cm B 9620 200 [_]

Andere kleuren en uitvoering op wielen zie pag. 58

Ontdekkingsreis of leeshoek ?

Veel ruimte heeft u meestal niet in de bibliotheek, 

met ons vliegtuig wekt u de fantasie op en biedt u 

meteen plaats voor 10 boekenbakken 2 leestafels 

en 6 zitplaatsen.  Niet aan een tafel tussen de boe-

kenkasten maar in de cockpit.
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