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boekensteun voor op de achterrand van legborden

De gegalvaniseerde boekensteun heeft een plastic greep die bevestigd wordt op de achterrand van het 
legbord en hij staat los van de andere legborden.
De boekensteun glijdt gemakkelijk over de achterrand en kan snel aangepast worden aan het volume  
van boeken op het legbord. Door het leunende gewicht van de boeken blokkeert de boekensteun op  
de achterrand van het legbord en blijft zo op zijn plaats staan. De boeken moeten steeds aan de  
tegengestelde kant van de plastic greep geplaatst worden. Zo blokkeert de boekensteun niet en glijdt  
hij niet verder over de achterrand van het legbord.

De boekensteun is beschikbaar in twee verschillende modellen; standaard en in spiegelbeeld:
• Standaardmodel (de boekenrij start aan de linkerzijde van het legbord):
 - Legborddiepte 22,5/25cm
 - Legborddiepte 30cm
 - Hoog model (voor grotere boeken)

• Spiegelbeeld (de boekenrij start aan de rechterzijde van het legbord)
 - Legborddiepte 22,5/25cm
 - Legborddiepte 30cm

De boekensteunen zijn een voorraadartikel en kunnen binnen één of twee werkdagen geleverd worden.

De boekensteun kan gedemonteerd worden en op een ander legbord met achterrand geplaatst worden. 
Het verschuiven van de boekensteun veroorzaakt geen slijtage aan de plastic greep.

Contacteer Schulz Benelux bvba voor boekensteunen voor extra grote en zware boekformaten.

Schulz Benelux wil u graag bijstaan in het kiezen en het correct gebruiken van de juiste boekensteunen.

Standaardmodel legborddiepte 30cm  Standaard hoog model Spiegelbeeldmodel legborddiepte 30cm 

Voorbeelden van verschillende boekensteunmodellen :
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Monteren van de boekensteun op achterrand (standaardmodel)

De boekensteun wordt op de achterrand van het legbord gemonteerd door de plastic greep op  
de achterrand te plaatsten en stevig met de handpalm naar beneden te drukken.

Het is van belang dat de boekensteun steeds op de correcte manier wordt geplaatst. Bij foutief 
gebruik kan de plastic greep beschadigd worden waarvoor Schulz Benelux niet aansprakelijk kan 
gesteld worden.

Op www.sbnl.be onder Producten/Bibliotheeksystemen/6030 Toebehoren kan u een instructie- 
video vinden van het correcte gebruik van de boekensteun op achterrand.

Bij een correcte plaatsing zit de metaaldraad tussen de boeken en de plastic greep.

Het spiegelbeeld model (de boekenrij start aan de rechterkant van het legbord) wordt op dezelfde  
manier geplaatst.

Plaats de greep op de achterrand Duw naar beneden met de handpalm Stevig aanduwen tot een luide klik 
hoorbaar is
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Het is aan te raden de boekensteun enkel te demonteren wanneer 
dit noodzakelijk is. Veelvuldig demonteren en monteren maakt de 
plastic greep onderhevig aan slijtage.

Het spiegelbeeldmodel wordt op dezelfde manier gedemonteerd. 

Noot: De plastic greep grijpt achter de omplooiing van de metalen 
achterrand. Dit geeft de boekensteun bijkomende stabiliteit en steun.

DeMonteren van de boekensteun op achterrand (standaardmodel)

De boekensteun kan gedemonteerd worden door de metaaldraad naar links te duwen en de voorzijde 
ervan ongeveer 10cm op te tillen. Door nu de bovenzijde met een draaibeweging naar rechts te buigen 
kan de boekensteun van de achterrand genomen worden. 

Het is van belang dat de boekensteun steeds op de correcte manier wordt geplaatst. Bij foutief 
gebruik kan de plastic greep beschadigd worden waarvoor Schulz Benelux niet aansprakelijk kan 
gesteld worden.

Op www.sbnl.be onder Producten/Bibliotheeksystemen/6030 Toebehoren kan u een instructie- 
video vinden van het correcte gebruik van de boekensteun op achterrand.

Duw de metaaldraad naar LINKS  
(weg van de plastic greep)

Til de voorzijde met ongeveer 10cm op Draai de bovenzijde van de boekensteun 
naar RECHTS (richting de plastic greep)

De boekensteun is gedemonteerd


