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Alles wat uw bibliotheek nodig heeft!
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PRIJZEN 
Alle prijzen worden vermeld in euro
exclusief btw en levering (gratis
geleverd vanaf €250,00).

LEVERING
Bestellingen die zijn geplaatst
vóór 12 uur ‘s middags worden
normaal dezelfde dag verwerkt. 

De overgrote meerderheid van de 
artikelen zijn op voorraad voor on-
middellijke levering, terwijl sommige 
niet op voorraad zijn. 

Controleer dus de levertijd voor een 
bepaald artikel in de webshop.

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 
weglatingen. Updates of correcties 
worden doorgevoerd in de webshop
www.sbnl.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 productiefouten.

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

Schulz Benelux bvba
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box E3
2263 AB Leidschendam
Nederland
Tel. 085 400 0453
info@sbnl.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.
www.sbnl.be

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

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

DEZE SYMBOLEN KOMEN 
OVERAL IN ONZE CATALUGS VOOR

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

Het informatiesymbool laat zien 
waar u terecht kunt voor meer 
informatie en inspiratie in de 
webshop.

Welkom in onze nieuwe catalogus. We zijn verheugd om 
onze opwindende,  nieuwe producten en een nieuwe 
grafische lay-out voor te stellen. We hebben de catalogus 
opnieuw ontworpen, zodat u meubels en bijpassende 
accessoires op dezelfde plaats kunt vinden.

De catalogus werkt interactief samen met onze nieuwe 
website, waar u meer informatie, meer handige tips en 
klantreferenties vindt. Uiteraard kunt u ook ons volledige 
assortiment op de website terugvinden, gaande van 
samengesteld meubilair dat kan worden aangepast aan 
de wensen van uw bibliotheek tot meubels en accessoires 
uit de catalogus.

Mocht u op zoek zijn naar informatie om het interieur 
van uw bibliotheek te herontwerpen, dan kunt u op 
ontdekkingsreis gaan op onze website waar u al onze 
projecten uit alle delen van de wereld kan terugvinden. 
Neem contact op met onze verkoop- en interieur-
ontwerpadviseurs!

In onze nieuwe catalogus vindt u wederom veel oplossingen 
die zijn ontwikkeld voor jongere gebruikers. We hopen dat 
u deze manieren wilt ontdekken om activiteitbevorderen-
de- en leeromgevingen te creëren met behulp van onze 
voorgestelde oplossingen.

Omgevingen die verschillende praktische, creatieve vormen 
van expressie kunnen stimuleren, met de nadruk op 
nieuwsgierigheid en bovenal een verlangen om te lezen 
opwekken. Allemaal aangepast op basis van de eigen 
middelen en bronnen van uw bibliotheek, zodat u snel en 
gemakkelijk te werk kunt gaan.

Dit en nog veel meer!

NIEUW, SPANNEND 
EN VERRASSENDALTIJD

Deze catalogus is uiteraard gedrukt op 
milieu- en FSC-gecertificeerd papier.
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Bekijk enkele van onze opwindende 
nieuwe producten nog eens van dichtbij!

Wat dacht u van het modulaire systeem Memphis? 
Nodig bezoekers uit om langs gebouwen te lopen 
met “vitrines” gevuld met boeken, tijdschriften en 
nog veel meer! Zie pagina 22-23.

Of ontdek de nieuwe Reading Hut? 
Een multifunctionele leeszaal voor kinderen met in-
gebouwde legborden in de vorm van een Afrikaanse 
hut - verrassend is het woord! Zie pagina 69.

Voeg een nieuwe collectie displays toe met een 
seizoensgebonden thema! Zorg ervoor dat u uw 
bezoekers uitnodigt voor speciale gelegenheden. 
Zie pagina 20.

Displaystandaards &  
bewegwijzering

Display-/ Boekenstandaards
Brochurehouders

Informatie-/Muurdisplays
Muur- en vloerstickers

Presentatieboxen/Boekenkribbe

Bibliotheekrekken & 
accessoires

Bibliotheekrekken, Boekensteunen
Boekblokken & etiketten

Kleurmarkeringen
Opstaphulpmiddelen
Tijdschriftendisplays

Meubelen voor 
leeromgevingen

Ruimte in ruimte
Meubels voor de jongsten

Kapstokken, krukjes 
Armstoelen, Zitkussens

Audio zetel, Gaming meubel

Boekverzorging
Boekfolies

Reparatietapes
Etiketbeschermers

Omslagen & insteekhoesjes

Werken & zoeken
Werk-/ Zoekstations

Informatiedesks
Tabletstations 

Draagtassen
Bezoekersteller

Opslag- & 
presentatiemeubilair

Opbergboxen Boekenladders
Mobiel presentatiemeubilair

Tijdschriftenmeubels en toebehoren
Presentatietorens/ Boekencarroussel

Whitboard/Studietafels

Prentenboekenbakken
& CD/DVD meubilair

Prentenboekenbakken
CD/DVD bakken

Prentenboektabkaarten

Boekenwagens & 
inleverboxen

Enkel-/dubbelzijdige boekenwagens
Presentatie-/Transportwagens
Ergonomische boekenwagens

Inleverwagens/-box

Achterin deze catalogus vindt u de alfabetische index van de producten



In het najaar zullen we enkele van onze bestver-
kopende boekenwagens in een nieuw jasje steken. 
Kies uit fris uitziende boektrolleys in berkenfineer 
of exclusief uitziende boekenwagens in eikenfineer.

sbnl.be/boekenwagens

HERFSTCOLLECTIE
- Meer natuurlijke en duurzame materialen

DISPLAYSTANDAARDS & BEWEGWIJZERING

https://sbnl.be/boekenwagens
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De populaire displaystandaard
Displaystandaards die zeker de aandacht van de 
bezoekers trekken. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3371  S, rood €20,00
E3372  S, wit €20,00
E3373  M, rood €26,00
E3374  M, wit €26,00
E3375  L, rood €31,00
E3376  L, wit €31,00

Formaat S: B117 x D92 x H191 mm 
Displaydiepte: 25 mm 
M: B199 x D127 x H311 mm
Displaydiepte: 43 mm
L: B234 x D137 x H369 mm
Displaydiepte: 55 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Wolf

Formaat B160 x D127 x H342 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

“Big bad wolf” displaystandaard
Hier is een display voor bezoekers die hun tanden 
willen zetten in een heerlijk eng en spannend 
boek. Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3393   €25,00

Formaat B256 x D143 x H323 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Book! Book!
Een decoratieve display - in de vorm van een kuiken 
- die de lente tot in de bibliotheek brengt. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3501  €28,00

Lion & Lioness

Formaat Lion: B299 x D127 x H347 mm 
Displaydiepte: 56 mm 
Lioness: B288 x D127 x H285 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Rrrrroar...
Een displaystandaard voor mensen die niet kunnen 
wachten om hun tanden in een goed boek te zetten. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3394  Lion €33,00
E3395  Lioness €29,00

Rabbit

Formaat B160 x D127 x H342 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

“Magic” rabbit displaystandaard
Een decoratieve display. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3392   €25,00

ONTMOET DE UIL EN AL ZIJN VRIENDEN
Display voor inspiratie en het presenteren van onderwerpen.

Vrijstaand of voor montage aan een wand. Allen voorzien van sleutelgatbevestigingen.

We kunnen geen konijn uit een hoed toveren 

maar wij hebben wel een konijn in ons gamma 

dat de aandacht van uw bezoekers op de meest 

magische manier kan trekken.

We vertellen u hier graag meer over.

Wat kan er nog beter zijn dan wijze woorden te 

krijgen van iemand die perfect weet waarover ze 

praat? Maak kennis met Ragnhild Malfang, biblio-

thecaris in de openbare bibliotheek van Sørum, een 

gemeente ten noorden van Lilestrøm, Noorwegen.

“Het was een kwestie van ruimte maken voor 

verschillende ideeën en opstellingen, aangepast aan 

onze nieuwe en meer open bibliotheek.“

Volgens Ragnhild moet je nadenken over de eisen van 

zowel de verschillende activiteiten in de bibliotheek 

als die van de bezoekers. Het moet zowel gemak-

kelijk zijn om mee te werken als eenvoudig aan te 

passen. Onze bezoekers moeten zich in de eerste 

plaats welkom voelen in de bibliotheek alsook zich vrij 

voelen om zonder aarzelen vragen te durven stellen.

CREËER MAGIE IN DE BIBLIOTHEEK

Chicken

Nieuw !Openbare bibliotheek Frogner, Noorwegen

Owl

Zowel decoratief als nuttig. Creëer 
focus en relevantie voor de gebruiker. 
Wij hebben het over inspirerende 
elementen die nieuwsgierigheid en 
een verlangen om te lezen opwekken!

Trek de aandacht van 
uw bezoekers

Formaat B229 x D127 x H311 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Magische momenten
Kus de kikker en ontmoet de prins van je dromen. 
Zeer decoratief voor zowel sprookjesboeken als 
andere informatieve boeken over amfibiëen of 
reptielen. Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3502   €28,00

Frog

Nieuw !

Heeft u al gehoord over het verhaal 
”The Chicken and the Frog?” 

U vindt het online.

Ontmoet de ontwerper
sbnl.be/louisehederstrom
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METALEN BOEKENSTANDAARDS

Spiky

Formaat B215 x D200 x H287 mm 
Displaydiepte: 67 mm

Materiaal Gepoederlakt staaldraad

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Bevorder de interesse in het lezen 
Leuke displaystandaard in de vorm van een cactus. 
Perfect voor het frontaal presenteren van boeken 
in een iets groter formaat.

E3388   €34,00

Twigs

Formaat B226 x D110 x H246 mm 
Displaydiepte: 88 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Op de groene tak 
Twigs displaystandaard - geschikt voor het 
presenteren van zowel kleine als grote boeken. 

E3818   €12,50

E3384  S €25,00
E3386  L €30,00

Leaf

Formaat S: B166 x D101 x H266 mm
Displaydiepte: 25 mm 
L: B256 x D127 x H206 mm
Displaydiepte: 55 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Natuur displaystandaard
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

Fishy

Formaat B168 x D125 x H262 mm 
Displaydiepte: 60 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Motief Geïnspireerd op een illustratie
van Yves Guillou

Boekenstandaard voor frontale display van boeken. 
Genereuze Displaydiepte.

E3398   €33,50

E3399

E3400

E3399 Boekensteun €32,50
E3400 Kapstok €48,00
E3402 Muurdisplay XL €260,00

Fishy is ook beschikbaar als 
boekensteun, kapstok of muurdisplay 
in XL formaat, zie pagina 13.

Displaystandaard die zowel decoratief als nuttig zijn.

ACRYLATEN BOEKENSTANDAARDS
Gebruiksvriendelijke standaards die overal passen. Elk met hun eigen unieke stijl.

Nieuw !

Exclamation Mark

Formaat B210 x D130 x H200 mm
Displaydiepte: 40 mm

Materiaal Gekleurd/transparant acrylaat, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Wek nieuwsgierigheid op 
met een uitgesproken display!
Een aantrekkelijke staande presentatiedisplay in 
acryl in een hoge afwerking. Ideaal om een eye-
catcher te creëren en om boeken een aantrekkelijke 
en royale uitstraling te geven!

E3565  wit, gekleurd €26,00
E3566  zwart, gekleurd €26,00
E3567  bordeaux, gekleurd €26,00
E3568  transparant €26,00

Kaxig

Formaat L: B169 x D140 x H140 mm 
Displaydiepte: 58 mm
S: B117 x D100 x H100 mm
Displaydiepte: 41 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Multifunctionele display
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.

E3571  L €17,20
E3572  S €13,70

Swing

Capaciteit 1-2 standaard boeken

Formaat B120 x D200 x H165 mm
Displaydiepte: 75 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Displaystandaard met functie – schommelt als je 
hem aanraakt. Geschikt voor zowel boeken als 
andere media.

E3561  oranje €29,00
E3562  groen  €29,00

Ons assortiment displaystandaards is heel 
breed. Houd je ogen goed open want we 
voegen constant nieuwe modellen toe.

Bjarne Hjertvik is sinds jaar en dag onze ”in-house designer”. 
Ontwerper van enkele van onze meest populaire collecties. 
U heeft ze toch niet gemist, of toch?

Ontmoet de ontwerper
sbnl.be/bjarnehjertvik

Voor meer informatie 
sbnl.be/displaystandaards
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Boekenstandaard, tweezijdig
Verhoogde standaardWave

Capaciteit 3-6 prentenboeken

Formaat B710 x D350 x H290 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Capaciteit S: 4 standaard boeken
L: 8 standaard boeken

Formaat S: B320 x D350 x H290 mm
L: B700 x D350 x H290 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Capaciteit 4-8 standaard boeken

Formaat B430 x D3000 x H237 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Boekenstandaard voor vertoning langs weerszijden. 
Hoge capaciteit.

Boekenstandaard, 2 niveaus. Hoge capaciteit.Dubbelzijdige displaystandaard in hoogwaardig 
neonacryl in glas look.

E3429   €47,30E3412  S €23,00
E3436  L  €51,50

ENKELZIJDIGE DISPLAYSTANDAARDS
Toon boeken en andere media frontaal aan de bezoekers!

Linnea & Anneli

Stapelbare standaard, laag

Stapelbare standaard, hoog

Boekenstandaard

Mediastandaard, 3 niveaus

Formaat Linnea: B80 x D90 x H120 mm
Anneli: B80 x D115 x H200 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Formaat S: B80 x D180 x H125 mm
M: B300 x D180 x H130 mm
L: B720 x D180 x H130 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Formaat S: B200 x D185 x H260 mm
M: B400 x D185 x H260 mm 
L: B700 x D185 x H260 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Formaat B110 x D110 x H130 mm

Materiaal Gekleurd acrylaat, PMMA

Capaciteit S: 3-6 standaard boeken
L: 9-18 standaard boeken

Formaat B200/600 x D340 x H465 mm 
Displaydiepte: 70 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA, 
gelakte stalen profiel

Onze meest populaire en veelzijdige displays ooit.

Boekenstandaard met verschillende breedtes en
uitvoeringen. Verkrijgbaar in helder of blauw acryl.

Boekenstandaard met verschillende breedtes en
uitvoeringen. Verkrijgbaar in helder of blauw acryl.

Boekenstandaard in wit kunststof.

Vrijstaande, enkelzijdige standaard voor boeken-
display, met 3 verdiepingen. De ruime plankdiepte 
biedt u de mogelijkheid tot twee titels op elke 
verdieping te plaatsen.

E6764   €95,60

E3424  Linnea €6,30
E3442  Anneli €9,70

E3418  S, helder €3,80 
E3408  S, blauw €3,80
E3425  M, helder  €8,30
E3420  L, helder €19,60

E3432  S, helder  €11,40 
E3465  S, blauw €11,40
E3435  M, helder €23,10
E3423  L, helder €39,90

E0452   €6,20 

E6710  S €82,00
E6711  L €107,00

Alle acryl displays 
zijn voorzien van een 
beschermfolie tegen 

transportschade die voor
gebruik verwijderd 
dient te worden!

TWEEZIJDIGE DISPLAYSTANDAARDS
Dubbelzijdige displaystandaards met hoge capaciteit voor een presentatie langs beide zijden.
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Presentatiebox

Book Cradle

Marit

Astrid

Formaat A4: B220 x D300 x H160/200 mm
A5: B168 x D258 x H101/154 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Formaat B310 x D250 x H190 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Formaat S: B270 x D270 x H270 mm
L: B300 x D300 x H300 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Eenheid 2 st.

Formaat A4: B438 x D305 x H155 mm
A5: B320 x D220 x H113 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Eenheid 2 st.

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

Een handige boekenkribbe om boeken of andere 
media te presenteren. Exclusief en opvallend 
dankzij de dikke acryl en de hoogwaardige 
afwerking. Het is ook ideaal voor studenten die 
opengeslagen naslagwerken willen verplaatsen 
doordat het héél gemakkelijk verplaatsbaar is. 
Eenvoudige montage, dankzij het intelligente 
plug-in systeem.

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

Display voor opengeslagen boek.

E50336  A4 €38,00 
E50337  A5 €26,30

E3576   €57,80

E82392   €68,30/verp.

E3390   €40,00 

E82390  A4 €90,00/verp.
E82391  A5 €65,00/verp.

Show-off

Formaat B300 x D200 x H280 mm
Displaydiepte: 43 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

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, informatiebalies of in etalages.

E341710 Informatiepaneel €15,80

Accessoires voor Åke

Åke

Formaat B320 x D175 x H270 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Stevige standaard met vier compartimenten.

E3415  oranje €62,00
E3416  blauw €62,00
E3417  helder €62,00

Meer displayoplossingen op 
sbnl.be/displaystandaards

DISPLAYOPLOSSINGEN IN TAL VAN ONTWERPEN
Opberg- & displaydozen, presentatiestandaards, brochurestandaards en nog veel meer.

2 formaten/set

“Met wat kleine aanpassingen hier en 
daar, kun je je boekenrekken een nieuwe 
look geven. Waarom plaatst u op de ‘lege 
plaatsjes’ niet een paar leuke displays? 
Natuurlijk willen we dat het boek in de kijker 
gezet wordt maar zelfs een lege display kan 
ervoor zorgen dat de legborden meer opval-
len. Onze leuke displaystandaards kunnen 
ook op andere plaatsen gebruikt worden, 
zoals op de balie of op de vensterbank. 

Er zijn veel meer toepassingen dan alleen 
decoratief zijn. Ze kunnen gebruikt worden 
om een open boek over de natuur te tonen, 
brochures extra in de kijker te zetten zodat 
ze sneller meegenomen worden of uw 
bezoekers aansporen om alles netjes te 
houden in de leeszaal. Eenvoudig advies, 
is goed advies. Het gaat niet over grote 
veranderingen aanbrengen. Het is meer een 
kwestie van de bibliotheek aan te vullen 
door hier en daar kleine details te plaatsen.”

Tanja Fändrich, interieurontwerper

Kleine details maken 
een groot verschil!
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Brochurehouder

Formaat 2 vakken: B480 x D55 x H625 mm 
4 vakken: B480 x D55 x H1230 mm
Displaydiepte: 45 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

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

E0252  2 vakken €220,00
E0254  4 vakken €389,00

Clippy

Formaat B134 x D70 x H300 mm 
Displaydiepte: 65 mm

Materiaal Gepoederlakt staaldraad

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Een echte documenthouder 
Display in de vorm van een paperclip om aan de 
wand te bevestigen. Ideaal voor het frontaal presen-
teren van boeken van een iets groter formaat.

E3396  wit €31,50
E3397  zwart €31,50

MUURDISPLAYS

Owl Family

Formaat B600 x D55 x H383 mm 
Displaydiepte: 60 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

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.

E3391   € 74,00

Fishy

Formaat B1160 x D90 x H395 mm 
Displaydiepte: 52 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Motief Geïnspireerd op een illustratie
van Yves Guillou

Muurdisplay XL
Grote muurdisplay met bijpassende “baby’s” die 
meezwemmen (de kleine visjes dienen als display-
houders). Ideaal ontwerp voor frontale presentatie 
van avonturen-, fantastie- en spookverhalen.

E3402   €260,00

Peeky

Formaat B155 x D75 x H300 mm 
Displaydiepte: 65 mm

Materiaal Gepoederlakt staaldraad

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Wek nieuwsgierigheid op
Display in de vorm van een sleutelgat om aan de 
wand te bevestigen. Ideaal voor het frontaal presen-
teren van boeken van een iets groter formaat.

E3389   €31,50

Muurdisplays die zowel decoratief als functioneel zijn.

You(r)tube

Formaat B600 x Ø80 mm
Gleuf: B500 x D50 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

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.

E7688   €56,00

Slitz

Formaat B300 x D90 x H120 mm
Gleuf: B260 x D560 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Functionele en efficiënte weergave van tijdschriften, 
brochures of andere gedrukte media. 
Dient gemonteerd te worden aan de muur of aan 
een eindpaneel van een boekenrek. 
Voorzien van sleutelgatbevestigingen.

E7688   €45,20

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

Belangrijke informatie!
Owl en al zijn vrienden zijn uitgerust met sleutelgatbevestigingen voor 
muurbevestiging. Zie p. 5 om de hele groep vrienden te ontmoeten.

Meer displayoplossingen op 
sbnl.be/displaystandaards
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On a Green Twig

Formaat B1922 x D100 x H1650 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Deze boom kan u onmiddellijk planten!
Displays voor boeken en andere media die zowel 
decoratief als nuttig zijn. Geïnstalleerd op de muur, 
afzonderlijk of gezamelijk in groep, of waarom
geen hele boom – of zelfs meerdere!

E3816  groen €559,00

CREËER AANTREKKELIJKE DISPLAYOPLOSSINGEN!
De mogelijkheden zijn eindeloos - stel nieuwe aanwinsten tentoon of gebruik deze plaats voor een tijdelijke 

foto- of kunsttentoonstelling. Laat je bezoekers de vruchten oogsten in de vorm van nieuwe titels.

Zorg ervoor 
dat u zeker een 

plaatst vrij heeft van 
2,5 m breed.

On a Bare Twig

Formaat B1922 x D100 x H1600 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Een decoratieve display in de vorm van een kale 
boom in zijn witte, winterse glorie. 
Zie foto op de vorige pagina.

E3817  wit €559,00 

U kan de stam apart kopen, evenals de verschillende 
takken. Ook verkrijgbaar in de witte versie.

E3818 Twigs displaystandaard €12,50
E3819 Twigs boekensteun, rechts €11,00
E3820 Twigs boekensteun, links €11,00

Tips voor On a Green Twig
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GEBRUIK UW EINDPANELEN VAN DE BOEKENREKKEN
Goed advies hoeft niet duur te zijn. Als u niet genoeg ruimte op de muur heeft, gebruikt u de eindpanelen van de 

boekenrekken. Hier vindt u een selectie handige oplossingen zoals informatiehouders die de weg wijzen of boeken presenteren.

Informatiebord

Gavla

Cube

Sharp Hangende muurdisplay

Zelfklevende magneetlijst

Materiaal Aluminium met acrylaten front

Formaat B210 x D70 x H77 mm
Displaydiepte: 38 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Franz James voor Eurobib Direct

Formaat B500 x D160 x H220 mm
Displaydiepte: 75 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Formaat B280/580/1000 x D30 x
H22 (Voorkant)/H65 mm (Achterkant)

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Eurobib Direct

Formaat B500/750/1000 x D96 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat

Materiaal Kunststof, PVC met magnetische lijst

Eenheid 2 st.

Elegant informatiebord met zelfklevende viltjes en 
schroeven. Niet reflecterende kunststof voorzijde.
Geschikt voor eindpanelen, muren en deuren.

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.

Houder met naar achteren gevouwen afstand-
houders 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.

Stijlvolle metalen display
Plaats ze in groep op de muur, al dan niet in 
verschillende lengtes, of plaats er meerdere naast 
elkaar om een opvallende lijn te creëren. Met 
sleutelgatbevestigingen en een rubberen mat in de 
gleuf om het wegglijden van boeken tegen te gaan.

Stijlvolle en warme display
Veelzijdige plank voor wandmontage met op-
staande rand vooraan. Kan afzonderlijk of in groep 
geplaatst worden. Uitgerust met voorgeboorde 
gaten om de montage te vergemakkelijken.

Breng de zelfklevende lijst aan op bijv. een deur, 
raam, wand, kast e.d. Dubbelzijdige informatie-
folders 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.

E3760  B210 x H148,5 mm €26,30
E3761  A4, verticaal €41,00
E3762  A4, horizontaal €41,00
E3763  A3, verticaal €93,50

E3570   €32,00

E6726   €46,00

E7690  B280 mm, wit €53,60
E7691  B280 mm, staal look €53,60
E7692  B580 mm, wit €64,10
E7693  B580 mm, staal look €64,10
E7694  B1000 mm, wit €84,00
E7695  B1000 mm, staal look €84,00

E82850  B500 mm, wit €63,00
E82853  B500 mm, zwart €63,00
E82851  B750 mm, wit €70,00
E82854  B750 mm, zwart €70,00
E82852  B1000 mm, wit €76,00
E82855  B1000 mm, zwart €76,00

E3770  zwart, A3 €34,50/verp.
E3771  zilver, A3 €34,50/verp.
E3764  zwart, A4 €20,00/verp.
E3767  zilver, A4 €20,00/verp.
E3765  zwart, A5 €15,00/verp.
E3768  zilver, A5 €15,00/verp.
E3766  zwart, A6 €11,00/verp.
E3769  zilver, A6 €11,00/verp.

Indien u metalen eindpanelen heeft, kunt u frames gebruiken 
met een magnetische achterkant. We hebben ook frames met 
een statische achterkant die kunnen toegepast worden op 
ramen en andere glazen ondergronden - geen lijm nodig.

Groot gamma aan magnetische lijsten

De combinatie van spaanplaat 
met melamine zorgt voor 

een sobere uitstraling en is 
eveneens duurzaam. 

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

Belangrijke informatie!
Voor meer informatie 

sbnl.be/bewegwijzering
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WIJS DE WEG
Een goede begeleiding en bewegwijzering 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 impressie in een kamer te verduidelijken of te vernieuwen.

Winged Words

Dead Man

Film Roll

Info

Question Marks

Notes

Detective Story Corner 

Tafelstandaard

Displaystandaard

Tafelstandaard 

Arrows

Shoe Prints

Chat Bubble

Formaat B505 x H1050 mm

Eenheid 11 boeken/vel

Formaat B505 x H1050 mm

Formaat B586 x H400 mm

Formaat B800 x H400 mm

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

Eenheid S, M en L

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA, 
aluminium voet

Formaat A5: B150 x D100 x H215 mm
A4 verticaal: B210 x D115 x H300 mm
A3: B300 x D140 x H435 mm
A4 horizontaal: B300 x D90 x H216 mm

Materiaal Transparant acrylaat, PMMA

Formaat B235 x H335 mm

Materiaal Metaal, plastic met magnetische lijst

Formaat B170 x H150 mm

Formaat L: B382 x H471 mm
S: B209 x H298 mm

Eenheid 5 kleine en 5 grote muzieknoten, 
gestanst op één vel

Formaat Kogelgat: Ø60 mm
Pistool: B300 x 150 mm

Eenheid Pistool met drie kogelgaten, 
gestanst op één blad

Formaat S: L150 mm
L: L250 mm

Eenheid 3 paar / pak

Formaat L: B800 x H700 mm
S: B580 x H480 mm

Vel met elf uitgesneden boeken in verschillende
formaten. Plaats ze allemaal samen of apart.

Vloersticker in de vorm van een lichaam. 
Niemand zal nog twijfelen over welk type boeken 
u kan vinden op de dichtsbijzijnde legborden...
Uitgesneden figuur op een vel van duurzame 
kwaliteit met goede kleefkracht op een vlakke 
ondergrond. 
Voor plaatsing op een muur of op de grond.

Een klassiek symbool dat perfect past binnen de 
filmafdeling.

Universele display met tekst in hoofdletters.
Volledig vel met transparante achtergrond.

Vraagtekens verpakt per drie. Eén vel met 3 uitgest-
anste vraagtekens in verschillende formaten.

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

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

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. 

Praktische standaard voor informatiefolders e.a.

Vrijstaande tafelstandaard in metaal met een 
zilverkleurig magnetisch frame in A4 formaat. 
Verander snel en makkelijk 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. 

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

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 kleefkracht
op een vlakke ondergrond.

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

E2452   €105,00/verp.

E2461   €158,00 

E2453   €25,00

E2454   €33,50

E2455   43,75/verp. 

E2459   €41,25/verp.

E2460   €19,00/verp.

E3783  B297 x H105 mm €34,10 
E3784  B420 x H149 mm €38,30
E3785  B210 x H305 mm (A4) €22,00

E3414  A5 €8,90
E3426  A4 verticaal €11,00
E3427  A3 €19,40
E3448  A4 horizontaal €12,20

E3794   €48,50 

E2456  links €15,00 
E2457  rechts €15,00
E2458  rechtdoor €15,00

E2462  S €19,25/verp. 
E2463  L €40,00/verp.

E2450  L €127,00 
E2451  S €81,00

Wijs de weg, 

decoreer en informeer

met zelfklevende symbolen 

of tekst waar ze het 

meest gezien 

worden!

Meer signalisatie op
sbnl.be/bewegwijzering
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RAL 3020
Traffic Red

E3506

20

Formaat B256 x D143 x H323 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Book! Book!
Een decoratieve display - in de vorm van een kuiken 
- die de lente tot in de bibliotheek brengt. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3501  €28,00

Pixie I

Formaat B249 x D127 x H311 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Zijn uw bezoekers fan van de kerstman?
Begroet de bezoekers met dit leuke mannetje. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3506   €31,50 

Nordmann

Formaat B198 x D127 x H311 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Een verlichte boom  
Gegarandeerd vrij van naalden en u hoeft hem 
geen water te geven! Dennenappels niet inbegrepen.
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3508  €33,00 

DECORATIEVE STANDAARDS OM DE VAKANTIE TE VIEREN
Net zoals goede boeken de lezers helpen ontspannen tijdens hun vakantie, kan u ze ook helpen door 

plaatsen te creëren in de bibliotheek die hen reeds eerder in de vakantiesfeer brengen.

Chicken

Rabbit

Formaat B160 x D127 x H342 mm 
Displaydiepte: 56 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

“Magic” rabbit displaystandaard
Een decoratieve display. 
Vrijstaand of voor montage aan een wand.

E3392   €25,00

Nieuw !
Nieuw !

Nieuw !

Meer displayoplossingen op 
sbnl.be/displaystandaards

OPSLAG- & PRESENTATIEMEUBILAIR
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https://sbnl.be/displaystandaards
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Mini Midi Maxi
6 of 12 verstelbare legborden met vast bovenste 
en onderste legbord. Enkelzijdige modules worden 
geleverd met verstelbare voeten, terwijl de dubbel-
zijdige modules voorzien worden van wielen.

8 of 16 verstelbare legborden met vast bovenste 
en onderste legbord. Enkelzijdige modules worden 
geleverd met verstelbare voeten, terwijl de dubbel-
zijdige modules voorzien worden van wielen.

10 of 20 verstelbare legborden met vast bovenste 
en onderste legbord. Enkelzijdige modules worden 
geleverd met verstelbare voeten, terwijl de dubbel-
zijdige modules voorzien worden van wielen.

Capaciteit Enkel: 168 standaard boeken
Dubbel: 336 standaard boeken

Formaat Enkel: B900 x D322 x H992 mm
Dubbel: B900 x D644 x H1068 mm

Materiaal Gebeitst of ongebeitst berken 
multiplex (UV-gelakt)

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit Enkel: 224 standaard boeken
Dubbel: 448 standaard boeken

Formaat Enkel: B900 x D322 x H1248 mm
Dubbel: B900 x D644 x H1324 mm

Materiaal Gebeitst of ongebeitst berken 
multiplex (UV-gelakt)

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit Enkel: 280 standaard boeken
Dubbel: 560 standaard boeken

Formaat Enkel: B900 x D322 x H1504 mm
Dubbel: B900 x D644 x H1580 mm

Materiaal Gebeitst of ongebeitst berken 
multiplex (UV-gelakt)

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

MEMPHIS

Nieuw !
Nieuw !

Nieuw !

Ontmoet de ontwerper
sbnl.be/louisehederstrom

Louise Hederström is sinds jaar en dag onze ”in-house designer”. 
Ontwerper van enkele van onze meest populaire collecties. 
Je hebt ze toch niet gemist, of toch?

Memphis is gemaakt
uit hout afkomstig van 
duurzame bosbouw

E21100  berken, ongebeitst €798,00
E21101  grijze beits €1112,00
E21102  blauwe beits €1112,00
E21103  groene beits €1112,00
E21104  roze beits €1112,00
E21105  oranje beits €1112,00

E21110  berken, ongebeitst €854,00
E21111  grijze beits €1172,00
E21112  blauwe beits €1172,00
E21113 groene beits €1172,00
E21114  roze beits €1172,00
E21115  oranje beits €1172,00

E21150  berken, ongebeitst €1297,00
E21151  grijze beits €1637,00
E21152  blauwe beits €1637,00
E21153  groene beits €1637,00
E21154  roze beits €1637,00
E21155  oranje beits €1637,00

E21160  berken, ongebeitst €1356,00
E21161  grijze beits €1698,00
E21162  blauwe beits €1698,00
E21163  groene beits €1698,00
E21164  roze beits €1698,00
E21165  oranje beits €1698,00

Mini, enkelzijdig met 6 legborden Midi, enkelzijdig met 8 legborden

Mini, dubbelzijdig met 12 legborden Midi, dubbelzijdig met 16 legborden

E21120  berken, ongebeitst €1077,00
E21121  grijze beits €1406,00
E21122  blauwe beits €1406,00
E21123 groene beits €1406,00
E21124  roze beits €1406,00
E21125  oranje beits €1406,00

E21170  berken, ongebeitst €1467,00
E21171  grijze beits €1815,00
E21172  blauwe beits €1815,00
E21173  groene beits €1815,00
E21174  roze beits €1815,00
E21175  oranje beits €1815,00

Maxi, enkelzijdig met 10 legborden

Maxi, dubbelzijdig met 20 legborden

Dit rekkensysteem is geïnspireerd op 
het straatbeeld en dat is te zien aan 
de rekken die lijken op gebouwen 
in verschillende hoogtes, kleuren en 
materialen. Neem uw bezoekers mee 
op wandeling doorheen de bibliotheek 
waarbij deze “gebouwen” gevuld zijn 
met leuke displays, boeken en nog veel 
meer.  Ideaal als eye-catcher voor jonge 
bezoekers of als tijdschriftenopslag. 
De mogelijkheden zijn eindeloos en 
dat alles in opwindende, duurzame en 
milieuvriendelijke materialen!

De modules zijn beschikbaar in enkel- 
en dubbelzijdige versies en dit in drie 
hoogtes. De lagere versies zijn er om het 
voor iedereen toegankelijk te maken, 
ook voor de jongste kinderen die op 
deze manier snel een makkelijk lezen 
boekje kunnen bereiken. 

Dit rekkensysteem is heel makkelijk aan 
te passen zodat dit altijd aan uw wensen 
voldoet.

WORD JE EIGEN 
URBAN PLANNER

De legborden zijn
voorzien van een opstaande

rand die ofwel volledig horizontaal 
kan gebruikt worden als achterrand of 

als een schuingesteld tijdschriftenlegbord 
(of legbord voor prentenboeken) met de 

hogere rand aan de voorzijde zodat
de boeken er niet af glijden.

U kunt bv. het ene legbord 
gebruiken als opslagruimte en 

het andere, aangrenzend 
boven of beneden, als 
presentatie legbord.

Het ontwerp van 
Memphis beschikt over 

een enorme verstelbaarheid 
van legborden en draagt bij 

tot een creatieve 
opstelling.

https://sbnl.be/louisehederstrom
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E4490 enkelzijdig, wit €191,00
E4491 enkelzijdig, zwart €191,00
E4492 dubbelzijdig, wit €191,00
E4493 dubbelzijdig, zwart €191,00

E4472 Werkblad, wit €182,00
E4473 Werkblad, zwart  €182,00
E44709 Legborden, 2 st., wit €95,00/verp.
E44719 Legborden, 2 st., zwart €95,00/verp.

Set werkbladen voor Showalot Maxi

Accessoires voor Showalot Mini

Showalot Mini
Uitgerust met 2 verstelbare planken met opstaande 
voorrand (enigszins in diepte verstelbaar). Elke 
sectie wordt geleverd met verstelbare voetjes en 
onderdelen om twee secties aan elkaar te plaatsen.

E4466  wit €541,00
E4467  zwart €541,00

E4470  wit €541,00
E4471  zwart €541,00

Showalot Maxi
Uitgerust met 5 verstelbare planken met opstaande 
voorrand (enigszins in diepte verstelbaar). Elke 
sectie wordt geleverd met verstelbare voetjes en 
onderdelen om twee secties aan elkaar te plaatsen.

Capaciteit 45-60 standaard boeken 
(frontale display)

Formaat B627 x D284 x H1752 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit 40-50 prentenboeken 
(frontale display)

Formaat B1077 x D284 x H1156 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

SHOWALOT COLLECTIE
Een serie die veel opwindende oplossingen biedt.

Of de nadruk nu ligt op het frontaal presenteren van boeken of andere media, zoekstations of studiegebieden.
Bestel ineens een complete eenheid of voeg later onderdelen toe m.b.v. onze handige kant-en-klaar pakketten.

E4520 - Dubbelzijdig zoekstation

E4517 - Enkelzijdig zoekstation

E4516 - Dubbelzijdig displaymeubel

E4466 - Enkelzijdige muurdisplay E4471 - Enkelzijdige muurdisplay

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

Voeg een 2de 
sectie later toe of koop 

vanaf het begin een 
complete unit.

Misschien wel sinds jaar en dag 
onze meest populaire en veelzijdige 
meubels voor bibliotheken!
Nu verkrijgbaar in meer varianten én in 
een verbeterd ontwerp. Een verzame-
ling die uw werk eenvoudiger maakt en 
tegelijk aan de eisen van uw bezoekers 
tegemoet komt. 

Het klinkt bijna te mooi om waar te 
zijn, toch? Oordeel zelf met behulp van 
onderstaande vragen: 

Wil ik ...
• veelzijdige en flexibele oplossingen  
 voor het frontaal presenteren van  
 boeken of andere media?
• verstelbare planken met royale display  
 diepte; ruimte voor meer boeken achter  
 elkaar (gemakkelijk aan te vullen)? 
• eenvoudige montage en legbord- 
 invulling (klein aantal onderdelen en  
 hulpstukken)?
• oplossingen waarbij het gemakkelijk  
 is om iets toe te voegen, terug weg  
 te halen, te verplaatsen, ... (zonder te  
 demonteren)?
• oplossingen die een goede handeling  
 mogelijk maken in verschillende   
 omgevingen (scholen, bibliotheken  
 met uitgebreide openingstijden, etc.)?
• oplossingen met een betrouwbaar,  
 stabiel en veilig ontwerp voor uw  
 bezoekers?
• multifunctionele oplossingen om naar  
 behoefte nieuwe functies te creëren? 

Indien u ja heeft geantwoord op deze 
vragen moet u beslist eens een kijkje 
nemen op deze pagina’s.

We gebruiken gelamineerd berkenmultiplex - hier met 
zichtbare randen - om zowel een duurzaam oppervlak als 
een duurzame constructie te creëren. Perfect voor de meest 
veeleisende bibliotheekomgevingen!

Plus Design

Plus
Design Een verzameling 

modulaire secties met 
dat ietsje extra 

Ontmoet de ontwerper
sbnl.be/louisehederstrom

Louise Hederström is sinds jaar en dag onze ”in-house designer”. 
Ontwerper van enkele van onze meest populaire collecties. 
Je hebt ze toch niet gemist, of toch?

SHOWALOT MAXI

https://sbnl.be/louisehederstrom


26 27

+ =

+ + =

E4470 E4470

E4471 E4471

E21220 + 21250

E4524 E4471 E4522 + E44719

E21210

E21220

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be Bestel via onze webshop of bel ons  I  België: 016 623 340  I  Nederland: 085 400 0453  I   www.sbnl.be

E4524 - Studietafel

E4521 - Dubbelzijdig displaymeubel

E4470 - Enkelzijdige muurdisplay

SHOWALOT MINI
Showalot Mini biedt ook opwindende oplossingen.

Of we het nu hebben over de frontale weergave van prentenboeken in de jeugdafdeling of een werktafel 
in het studiegebied. Bestel een volledige eenheid vanaf het begin of voeg later toe; zie vorige pagina’s.

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

Belangrijke informatie!
Meer informatie 

sbnl.be/showalot

E4473 - Werkblad

Say ”A”
Flexibele en mobiele display voor 
frontale presentatie
Flexibele en mobiele display voor frontale weer-
gave van boeken, prentenboeken, strips of folio’s. 
Uitgerust met drie of vier legborden aan elke kant, 
afhankelijk van het formaat van de gepresenteerde 
boeken. Legborden met een royale displaydiepte 
en rubberen matten voor maximaal drie standaard 
boeken, of acht prentenboeken, achter elkaar.

E21200  wit, laminaat €1579,00
E21210  antraciet, laminaat €1579,00
E21220  wit, melamine €1409,00
E21230  antraciet, melamine €1409,00

Capaciteit 80-100 standaard boeken/
165 prentenboeken.

Formaat B920 x D920 x H1562 mm

Materiaal Multiplex laminaat of 
melamine op spaanplaat

Wielen Ø75 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

E21250  €155,00

Accessoires voor Say ”A”

MOBIELE DISPLAY
We hebben het bekende “A” -teken verder ontwikkeld en het voorzien van wielen en legborden 

zodat uw boeken of andere media alle aandacht krijgen die ze verdienen. Ideaal in open ruimtes of in de hal, 
waar kleinere podia de neiging hebben om te verdwijnen. Plaats ze afzonderlijk of in groep - de mogelijkheden zijn talrijk!

Signalisatiepaneel in wit acryl (zonder tekst). 
Houder inbegrepen.

Nieuw !

Multiplex laminaat 
(Plus Design)

Melamine op 
spaanplaat

Nieuw !

Plus
Design

https://sbnl.be/showalot
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Veelzijdige toren  
Toren met 5 legplanken (excl. bovenplank). 
4 compartimenten. Onderstel op wielen in optie 
verkrijgbaar.

E4351  Midi, wit €630,00
E4352  Midi, berken €630,00
E4353  Maxi, wit €740,00
E4354  Maxi, berken €740,00

Capaciteit Midi: 180 standaard boeken
Maxi: 200 standaard boeken

Formaat Midi: B482 x D482 x H1560 mm
Maxi: B552 x D552 x H 1800 mm

Materiaal Gelakt MDF of gefineerde spaanplaat, 
zijpanelen van stevig acryl

Design Niklas Dahlman voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Book Tower

Labyrinth 
Handige boekentoren op wielen
Deze toren combineert display met opslag. 
Goede capaciteit; 20 compartimenten verdeeld 
over vijf verdiepingen.

E5805  wit/rood €1514,00
E5806  wit/zwart €1514,00

Capaciteit 240 standaard boeken

Formaat B580 x D580 x H1750 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat

Wielen Ø75 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

E4407  Midi, wit €233,00
E4408  Midi, berken €233,00
E4409  Maxi, wit €233,00
E4410  Maxi, berken €233,00

Onderstel op wielen voor Book Tower

Meer informatie 
sbnl.be

PRESENTATIETOREN
Ideaal voor het opslaan en presenteren van boeken en andere media.

Creëer aantrekkelijke aandachtspunten voor uw bezoekers.

Quattro
Populaire presentatietoren
Kleurige mediazuil voor frontale display van 
boeken en dergelijke. Displayhouders, wielenset en 
stelvoetjes inbegrepen.

E4434  Mini, wit €636,00
E4435  Mini, zwart €636,00
E4436  Mini, oranje €636,00
E4437  Mini, limoengroen €636,00
E4438  Mini, blauw €636,00 

E4478  Midi, wit €736,00
E4479  Midi, zwart €736,00
E4480  Midi, oranje €736,00
E4481  Midi, limoengroen €736,00
E4482  Midi, blauw €736,00

E4475  Maxi, wit €760,00
E4476  Maxi, zwart €760,00

Formaat Mini: B335 x D335 x H1220 mm 
(incl. wielen/12 displayhouders) 
Midi: B335 x D335 x H1265 mm 
(incl. wielen/16 displayhouders) 
Maxi: B500 x D500 x H1788 mm 
(incl. wielen/20 displayhouders)

Materiaal Midi/Mini: Multiplex laminaat
Maxi: Gelakt MDF

Wielen Ø50 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Niklas Dahlman voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Plus
Design

MDF

E36069  Midi €398,00
E36080  Maxi €479,00

Book Carousel
Mobiel presentatiemeubel met roterende manden.
Naambordje en wielen zijn inbegrepen. 

Capaciteit Midi: 40 standaard boeken
Maxi: 50 standaard boeken

Formaat Midi: Ø700 x H1340 mm
Maxi: Ø700 x H1620 mm

Materiaal Gepoederlakt staaldraad

Wielen Ø50 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design BS Eurobib

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

https://sbnl.be
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EmmaJumbo
Een eenvoudige manier om de mensen hun 
aandacht te trekken
Functioneel, veelzijdig podium voor weergave van 
boeken en / of andere media.
Wordt geleverd met wielen en verstelbare voeten.

Allround podia of een tafel
Handige, omkeerbare en stapelbare tafels/podia 
in drie verschillende formaten. Twee tafelbladen 
in verschillende formaten worden geleverd bij elke 
tafelstandaard.

Format B940 x D940 x H1018 mm 
(H1083 incl. wielen) 

Materiaal Melamine op spaanplaat

Wielen Ø50 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design BS Eurobib

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Formaat Mini: Ø456/620 x H465 mm
Midi: Ø456/620 x H670 mm
Maxi: Ø456/620 x H1025 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Tom Stepp voor Eurobib Direct

Geleverd Bestaat uit één stuk, 
geen gereedschap nodig

E4361  wit €729,00
E4362  antraciet €729,00

E6749  mini €249,00
E6750  midi €256,00
E6751  maxi €290,00

E6748 Kom €75,00
E6752 Kruk, 2 st. €360,00/verp.
E3394 Lion displaystandaard €33,00
E3395 Lioness displaystandaard €29,00

Accessoires & tips voor Jumbo

E76230 Magnetenset, 5 st. €3,40/verp.
E3776 Magnetische hoofding, 5 st. €31,00/verp.
E3774 Magnetische lijsten, 2 st. €27,00/verp.

Tips voor Sketchalot

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

E6708  wit €531,00
E6717  transparant/zwart €531,00
E6718  wit/transparant €531,00
E6719  zwart/transparant €531,00
E6723  zwart €531,00

Capaciteit 4 standaard boeken/houder

Formaat B390 x D390 x H1565 mm

Materiaal Acryl, PMMA

Design Franz James voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
Laat werken van de studenten zien in de schoolbibliotheek m.b.v. vouwkartonnen schermen, geef de bibliotheekbezoekers 

leestips op aan de muur bevestigde, magnetische whiteboards of toon objecten in combinatie met boeken.

Sketchalot

Alexander

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 borden maar 
ze zijn ook nog eens magnetisch.
De Sketchalot staat op twee afneembare voetjes.

Veelzijdig, lichtgewicht presentatiescherm
Lichtgewicht borden voor tijdelijke exposities.
Indien u geen materiaal wilt vastspelden of 
vastlijmen kan u ook schrijven of tekenen op 
de borden.

E36217   €1200,00

E36150   €67,00/verp.

Formaat B790 x D210 (incl. stelvoetjes)
x H2000 mm

Materiaal Whiteboard met magnetisch 
oppervlak, voetjes in wit gelakt 
aluminium

Design Eelco Voogd

Formaat B2400 (3 x 800) x H1800 mm

Materiaal Golfkarton, wit

Eenheid 3 st.

Maak Cube 
compleet met behulp 

van ”losse onderdelen” 
in de webshop
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MARIA PRESENTATIESTANDAARD
Perfect als boekenbak, tijdelijke tentoonstelling of gewoon om op te zitten, plaats ze individueel 
of in groep waar u maar wil zoals bv. in het gangpad, voor een eindpaneel van een boekenrek  

of gebruik de Maria als een vrijstaande étalage. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Maria

Formaat B500 x D500 x H400/600/800 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat

Design BS Eurobib

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

E4574  wit €898,00
E4575  antraciet €898,00

E4576 Plank met wielen, wit €152,00
E4577 Plank met wielen, antraciet €152,00
E4578 Zitplaat, wit/kurk €116,00
E4579 Zitplaat, antraciet/kurk €116,00
E3418 Stapelbare boekenstandaard €3,80
E3424 Linnea boekenstandaard €6,30

Accessoires & tips voor Maria

”We houden ervan om ons nieuwe ’Maria’ displaymeubel te gebruiken! 
Het stelt ons in staat op een flexibele manier media te presenteren 
waar en wanneer we maar willen! Of we nu alle drie de podia als één 
geheel gebruiken of gewoon één onderdeel gebruiken - ’Maria’ geeft 
de bibliotheek een boost!”

Maria Pinsker, openbare bibliotheek van Mainburg in Duitsland

“Maria-podia creëren een mooi contrast met 
de muurdisplay. Naast het contrast zijn ze 
waardevolle aanvullingen op andere wandge-
monteerde displays. Vloerdisplays in de vorm 
van vrijstaande podia met verschillende hoogtes 
kunnen vrij in de ruimte worden geplaatst. 
Ze zijn ook gemakkelijker “aan te kleden”.

Het vlakke oppervlak van de podia biedt de 
mogelijkheid om uw weergegeven objecten 
naar wens te rangschikken. U kunt ook andere 
accessoires gebruiken, zoals displaystandaards. 
Bovendien zijn de podia eenvoudig te plaatsen 
en gemakkelijk te verplaatsen en aan te passen 
aan uw behoeften. Deze podia zijn echte blik-
vangers! Ze zorgen ervoor dat bezoekers stoppen, 
het meubel bekijken en doorgaan met zoeken.

Eenvoudig gezegd zijn de podia te vergelijken 
met een gedekte tafel, waar bezoekers kunnen 
proeven van wat de bibliotheek te bieden heeft en 
ontdekken wat ze er nog meer kunnen vinden.“

Unni N. Iwanczuk, interieurontwerper

Waarom Maria?

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

Presentatiestandaard, quick-pick boekenbak, 
zitplaats
Deze multifunctionele displaystandaard is verkrijg-
baar per set van 3. Elke kubus heeft een afneem-
bare bovenplaat en handige tussenschotten die de 
bak onderverdelen in 1,2,3 of 4 compartimenten. 
Combineer dit met de wielen of een zitplaat en de 
mogelijkheden zijn eindeloos...!
Wordt geleverd met verstelbare voetjes en een 
rubberen mat.
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E50318  €17,00

E4500  3 x 3, wit €1700,00
E4501  3 x 3, zwart €1700,00
E4502  3 x 4, wit €1930,00
E4503  3 x 4, zwart €1930,00

E4504  Plint, wit €72,00
E4505  Plint, zwart €72,00
E4506  Lade op wielen, wit €206,00
E4507  Lade op wielen, zwart €206,00

Showandstore

Formaat 3 x 3-vakken: 
B930 x D370 x H1520 mm 
3 x 4-vakken: 
B930 x D370 x H1888 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Duidelijke weergave, toegankelijke opslag 
van tijdschriften
Handig opbergmeubel voor tijdschriften en andere 
periodieke publicaties. Kastdeuren met acryl 
deurfronten; een royale plankdiepte.
Inclusief verstelbare voeten.

Ergospace

Formaat B90 x D254 x H246 mm

Materiaal Kunststof, PS

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.

KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTENZONE
Meubels en handige accessoires voor uw tijdschriftenlezers.

Plus
Design

Tijdschriftenboxen

Accessoires voor Showandstore

E2902  €18,20/verp.

Tijdschriftenomslag, A4

Materiaal Kunststof, PVC

Eenheid 10 st.

Praktische omslagen voor tijdschriften in A4 formaat.

E37213  S, oranje €410,00
E37214  S, limoengroen €410,00
E37215  S, grijs €410,00
E37210  L, oranje €575,00
E37211  L, limoengroen €575,00
E37212  L, grijs €575,00

ChillBillTM

Formaat S: Ø900 mm
L: Ø1200 mm

Materiaal Duurzame, afneembare en 
afwasbare nylon

Design Tom Madslangrud

Comfortabele, eco-vriendelijke zitzakken met een 
goed comfort en een hoge duurzaamheid. 

Boxen voor weergave en opslag van tijdschriften. 
Het inklapbare deksel dient ook als displayhouder 
voor het nieuwste exemplaar.

Ontdek meer mogelijkheden op pagina 103.

E2038 L 525 mm €17,30
E2036 L 600 mm €18,30
E2039 L 765 mm €28,80
E2040 Houten lijst €34,00

Kranten- &
tijdschriftenstok
Materiaal Houten handvat, aluminium stok

Voor meer informatie
sbnl.be/tijdschriftenzone

Genereuze en gemakkelijk toegankelijke opslag 
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.

E4357 wit (melamine) €920,00
E4358 berken €1250,00

Formaat B620 x D620 x H1600 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat of 
gefineerde spaanplaat

Wielen Ø75 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd 

Oslo

E3521  geel €66,00
E3522  oranje €66,00
E3523  donkergrijs €66,00

Hooked on news

Capaciteit 4 kranten

Formaat B220 x D140 x H740 mm

Materiaal Mat acrylaat, PMMA

Design Tom Stepp voor Eurobib Direct

Eenvoudig te plaatsen, periodieke houder 
Ideale houder voor kranten en dergelijke voor 
montage aan de wand, voorzien van sleutel-
gatbevestiging.   

Nieuw !

https://sbnl.be/tijdschriftenzone
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Zoofia
Zoonia

Zoolle
Formaat B295 x D375 x H340 mm

Materiaal Vezelplaat

Formaat B370 x D295 x H230 mm

Materiaal Vezelplaat

Formaat Small: B300 x D90 x H205 mm
Large: B350 x D105 x H235 mm

Materiaal Vezelplaat

Eenheid 2 st. (1 grote en 1 kleine)

Opslagbak met verstevigde wanden, houten 
bodem en uitgerust met wielen.

Box met verstevigde handgrepen.

Leuke koffertjes in twee formaten met handgreep.

E1928   €21,00

E1929   €6,00 

E1934  €17,00/verp.

Fiona

Formaat A4: B85 x D255 x H315 mm

Materiaal Vezelplaat

Eenheid 2 st.

Tijdschriftenverzamelaar in A4 formaat met een 
etikethouder op de rug.

E1925   €7,50/verp.

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.

Vezelplaat - goed voor het milieu

Tellus

Formaat B295 x D375 x H340 mm

Materiaal Vezelplaat

Praktische opslag en displaybox op wielen. Heeft een 
conische vorm met verstevigde handgrepen in de 
zijwanden. Te gebruiken voor prentenboeken,
speelgoed, als papierbak, ...

E1917  grafietgrijs €19,50 
E1918  lichtgroen €19,50
E1919  oranje €19,50
E1920  turquoise €19,50
E1921  wit €19,50

Opslagdozen met deksel

Formaat Pluto: B255 x D340 x H70 mm (A4) 
Mars: B340 x D445 x H70 mm (A3) 
Tilda: B225 x D355 x H90 mm 
Tova: B355 x D265 x H130 mm 
Telma: B165 x D285 x H150 mm

Materiaal Vezelplaat

Praktische en stijlvolle archief- en opslagdozen
met deksel en etikethouders en met blinkende of 
zwart gelakte hechtingen.

E1922  Pluto €4,20
E1923  Mars €6,00
E1924  Tilda €12,20
E1933  Tova €10,00
E1926  Telma €12,40

HANDIG OPBERGEN
Voor alle noden en leeftijden - en met zorg voor het milieu in het achterhoofd.

Meer informatie 
sbnl.be

Onze meubels voldoen 
aan de ”Normen aangaande het 

beperken van verwerkingsfouten bij 
werken uitgevoerd in multiplex in 

overeenstemming met de vereisten 
van STO (bedrijfsstandaard) 

00255177-001-2013”

ALLES WAT U MOET WETEN OVER MULTIPLEX

Zorg dragen voor u en uw bibliotheek is 
belangrijk voor ons bij Eurobib Direct. 
We willen u kwalitatieve, betaalbare pro-
ducten kunnen aanbieden waarop u kunt 
vertrouwen. We bieden een breed scala aan 
producten. Verschillende van onze producten 
zijn gemaakt van materialen zoals berken-
multiplex, met of zonder laminaat.

Neem een kijkje naar onze boektrolleys in 
de populaire Plus-serie, de in het oog 
springende collectie van Wildlife, Memphis, 
Cubik, ... (meubels voor leeromgevingen) 
om er maar een paar op te noemen. 
Producten die niet alleen vervaardigd 
worden uit milieuvriendelijke materialen 
maar ook met verantwoorde bosbouw.

Als klant willen we dat u vertrouwen 
heeft in berkenmultiplex, de verschillende 
kwaliteiten en wat het onderscheidt.

Bjarne Hjertvik, Marketing Manager

 Hier zijn enkele achtergrondfeiten:
• Berkenmultiplex kan ruwweg worden   
 onderverdeeld in drie graden: A, B en C  
 (A is de hoogste graad).
• Van één enkele berkenhouten stam,  
 wordt ca. 75% graad C (fineer),  
 20% graad B, en de rest graad A.
• Al onze huidige producten zijn vervaardigd  
 van klasse BB/BB of B/BB. 
• Graad BB/BB wordt bij voorkeur gebruikt  
 voor producten met hogedruklaminaat 
 (HPL) aangebracht op het oppervlak 
 om het best mogelijke hechtoppervlak 
 te bieden. De uitzondering hierop zijn de 
 Memphis-modules, waar we de hogere  
 B/BB-graad hebben gekozen.

Voor meer informatie, 
bezoek sbnl.be/kwaliteit

https://sbnl.be
https://sbnl.be/kwaliteit
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Boekenkist

Afsluitbare foedralen

Formaat B300 x D225 x H450 mm

Materiaal Met stalen pinnen verstevigde 
vezelplaat

Formaat A4: B325 x H235 mm
A3: B445 x H325 mm

Materiaal Kunststof, PP

Stevige en ruime kist voor opslag en transport van 
boeken.

Bescherm tijdschriften, puzzels en meer
Foedraal met sterke glijvergrendeling welke tegen
een stootje bestand is. Deze foedralen zijn vooral 
geschikt voor speelgoed, blokken, puzzels, ...

E2850  €39,00

E2958 A4 €3,40 
E2959 A3 €4,80

Transportverpakking

Transportverpakking

Formaat Uitwendig: B350 x D200 x H295 mm
Inwendig: B325 x D190 x H285 mm

Materiaal Stevig, bedrukt karton met PE-coating

Eenheid 5 st.

Formaat B550 x D240 x H305 mm

Materiaal Stevig, bedrukt karton met PE-coating

Eenheid 5 st.

Verpakking bestaande uit twee delen, uitwendig 
en inwendig. Het inwendige deel is voorzien van 
een kunststof handgreep.

Handige verpakking voor vervoer van boeken. 
Kunststof handgrepen inbegrepen.

E2826  €25,50/verp. 

E2825 uitwendig €21,00/verp. 
E2824 inwendig €16,00/verp.

MEENEMEN & OPBERGEN

E2701 Adreslabel, 50 st. €20,00/verp.

E2941 Deksel, mat wit €3,40
E2942 Wielhouder €48,00

Accessoires voor Transportverpakking

Accessoires voor Boekenbak

Boekenbak

Formaat B340 x D415 x H235 mm

Materiaal Kunststof, PP

Stevige, stapelbare bak.

E2938 mat wit €6,50
E2939 blauw €6,50
E2940 rood €6,50

Ontdek alle producten 
op sbnl.be/opbergen

Het opslaan, het gebruik en het transport van media en ander educatief 
materiaal vereist zijn specifieke oplossingen. Ontdek al onze oplossingen!

Alles wat u nodig heeft voor het 
transporteren en opbergen van boeken

Nellie

Formaat B280 x D280 x H265 mm

Materiaal Vezelplaat

Dozen met een motief 
Opslagdozen met deksel. Worden plat verpakt.

E1930 Rocket €11,50
E1931 Elephant €11,50
E1932 Whale €11,50

PRENTENBOEKBAKKEN & CD/DVD MEUBILAIR

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be

https://sbnl.be/opbergen
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Gordon

Capaciteit 120-140 prentenboeken

Formaat B1018 x D736 x H904 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Prentenboeken om uit te kiezen
Prentenboekenbak voorzien van 2 compartimenten 
en 2 verstelbare tussenschotten. Rubbermatten 
voor op de bodem en stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

E7658   € 598,00

Dilly

Capaciteit 65-80 prentenboeken

Formaat B1548 x D354 x H358 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Alle prentenboeken op één lijn
Prentenboekenbak voorzien van 3 compartimenten, 
2 verstelbare tussenschotten en een legplankje dat
eruit ziet als een tong. Rubbermatten voor op de 
bodem en stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

E7659   €649,00 

Leopold

Capaciteit 120-140 prentenboeken

Formaat B835 x D740 x H863 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Opgepast! Lezende kinderen!
Prentenboekenbak voorzien van 2 compartimenten 
en 2 verstelbare tussenschotten. Rubbermatten 
voor op de bodem en stelvoetjes zijn inbegrepen.  
Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

E7657   €579,00 

Voederen
van boeken
toegestaan

WILDLIFE COLLECTIE
We hebben heel hard gewerkt om een collectie kindermeubilair te creëren die speciaal ontworpen is voor 

bibliotheken en andere leeromgevingen. Kindermeubilair waar speelse ontwerpen, handige functies, 
een robuuste constructie en een goede materiaalkeuze worden samengebracht. Daarbovenop werd er ook 

rekening gehouden met de gebruikers en het milieu want aan beiden dient veel aandacht besteed te worden.

Meer informatie 
sbnl.be/wildlife

Doris

Capaciteit 90-100 prentenboeken

Formaat B776 x D1006 x H989 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Laat de prentenboeken zien
Ideaal voor frontale display van prentenboeken.
Hier getoond met twee verstelbare legplanken 
aan elke kant die voorzien zijn van een afgeronde 
voorrand. Rubbermatten voor op de bodem en 
stelvoetjes zijn inbegrepen.  
Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

E7661   €1025,00

Ture

Capaciteit 30 prentenboeken

Formaat B386 x D602 x H325 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Gemakkelijke toegang voor de kleinsten
Keurige prentenboekenbak. Rubbermatten voor op 
de bodem en stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

E7660   €289,00

E766017  Zitplaat €29,00

Accessoires voor Ture

Wildlife is gemaakt
uit hout afkomstig van 
duurzame bosbouw.

Ontmoet Elna en Elof op de volgende pagina ...

Plus
Design

Een dag in de woestijn
U kunt ook zelf een woestijn creëren in 
de bibliotheek door gebruik te maken 
van de Lapsus-kleerhanger (E23541-43) 
gevormd als de typische woestijncactus.
Laat zowel kinderen als volwassenen 
gebruik maken van deze mooie kapstok 
om hun jassen aan op te hangen voordat 
ze Doris beter leren kennen.

Een dagje in het circus
Een combinatie van de Jumbo-podia 
(E6749-52) met Leopold, Lion en Lioness 
kan een spannende omgeving creëren.

Een dag op de savanne
Je kan gemakkelijk een stukje savanne 
creëren door gebruik te maken van de 
spectaculaire Gradient scheidingswanden 
(E23541-43) die de vorm hebben van 
gigantische grassprieten.
Ze helpen met het creëren van gezellige 
leeszones voor kinderen. En ... Leopold, 
Elna en Elof voelen zich direct thuis.

WILDLIFE THEMA’S

https://sbnl.be/wildlife
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Elof Elof leesplaats

Capaciteit 270-310 prentenboeken

Formaat B780 x D1208 x H1000 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit 70 prentenboeken

Formaat B780 x D1208 x H1000 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Voor prentenboeken
Prentenboekenbak voor display en opslag. 
Uitgerust met twee compartimenten voorzien van 
verdelers en drie verstelbare legborden. Geribbelde 
rubbermatten voor op de bodem en stelvoetjes zijn 
inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Een prentenboekenbak en leesplaats in één
Voor opslag van prentenboeken en voorzien van 
een extra leesruimte en drie verstelbare legborden. 
Geribbelde rubbermatten voor op de bodem en 
stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

E7655   €1220,00 E7656   €1174,00

Elna

Capaciteit 380-420 prentenboeken

Formaat B780 x D1528 x H1328 mm

Materiaal Multiplex laminaat

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Plaats veel prentenboeken op een kleine plaats
Volumineuze prentenboekenbak voor presentatie 
en opslag. Uitgerust met vier verstelbare legborden, 
twee compartimenten met verdelers en een 
bovenste opbergvak. Geribbelde rubbermatten 
voor op de bodem en stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

E7654   €1847,00

WILDLIFE COLLECTIE
De figuurlijke uitsnijdingen met afgeronde vormen werden 

ontworpen met zorg voor de kindveiligheid - Er zijn geen scherpe randen. 
De vormen laten ook toe dat de allerkleinsten hun boekje kunnen zoeken terwijl ze steunen op het meubel.

Meer informatie 
 sbnl.be/wildlife

We raden aan meubelwax te gebruiken voor het behandelen van de randen. 
Dit geeft de randen een betere bescherming tegen vuil en zorgt voor een 
mooie afwerking. Breng een dun laagje wax aan met een doekje en poets de 
randen schoon. Neem contact op met uw lokale verfverdeler mocht u hulp 
nodig hebben bij het kiezen van een geschikt product.

Verzorginstructies

De Wildlife collectie van Eurobib Direct is 
gemaakt van hout uit duurzame bosbouw en 
het is dan ook een voorbeeld van de ambitie 
van het bedrijf om milieuvriendelijk te werken 
en milieuvriendelijke producten te ontwikkelen 
en te leveren. De solide constructie in de col-
lectie is speciaal ontworpen voor bibliotheken 
en andere leeromgevingen. Het bevat door-
dachte functies, een fantasierijk ontwerp en 
goede materiaalkeuzes die zorg dragen voor 
zowel de gebruikers als het milieu.

Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen 
als het gaat om verschillende factoren in onze 
directe omgeving, zowel door hun lichaams-
bouw als door hun bewegingspatronen.
Chemische stoffen en milieuvervuiling zijn 
overal om ons heen in ons dagelijks leven, 
waar jonge kinderen in veel gevallen meer 
aan worden blootgesteld dan volwassenen. 
Er zijn verschillende factoren die hieraan bij-
dragen. Bv. het hoge metabolisme van het 
kind, de ademhalingsfrequentie en de perme-
abiliteit van de huid zorgen ervoor dat ze een 

relatief hoge inname van milieuvervuiling 
hebben. Bovendien ontwikkelen de organen 
van een kind zich nog steeds, waardoor veron-
treinigende stoffen langer in het lichaam blijven.

Om een   goede binnenluchtkwaliteit te 
garanderen, is Formica’s assortiment
GREENGUARD® Indoor Air Quality gecer-
tificeerd voor interieurbouwmaterialen met 
een lage VOC-uitstoot. Het GREENGUARD 
Environmental Institute (GEI) heeft normen 
ontwikkeld om producten en processen te 
definiëren met lage chemische emissies en 
deeltjesemissie voor gebruik binnenshuis. 
De normen stellen certificeringsprocedures 
vast, waaronder testmethoden, toegestane 
emissieniveaus, verzameling van productmon-
sters, de eigenlijke tests, alsmede programma-
aanvraagprocessen, toxiciteitslimieten en 
goedkeuring. De Europese productiebedrijven 
en distributiecentra van de Formica Group 
zijn FSC-gecertificeerd en de producten van 
het bedrijf zijn ook bekroond met het Carbon 
Reduction Label. Volgens de levenscyclus-

analyse (LCA) van de Formica Group hebben 
de producten van Formica een minimale im-
pact op het milieu. De producten van Formica 
zijn efficiënt met hulpbronnen en zijn geregis-
treerd in de productselectiesystemen BASTA, 
SundaHus en Byggvarubedömningen. Boven-
dien zijn ze vervaardigd in overeenstemming 
met het EN438-productclassificatiesysteem.

Over Formica® hogedruklaminaat 
Formica® hogedruklaminaat (HPL) is
vervaardigd door meerdere lagen geïm-
pregneerd papier onder hoge druk en hoge 
temperatuur samen te persen. Dit levert een 
sterk, duurzaam en hygiënisch oppervlakte-
materiaal op dat in verschillende omgevingen 
kan worden gebruikt - er is een oneindig 
aantal mogelijkheden voor ontwerp en 
gebruik. HPL kan op horizontale en verticale 
oppervlakken worden gebruikt. Het kan ook 
worden verwarmd en gebogen. Een perfecte 
oplossing voor meubels, wandpanelen, werk-
banken, deuren en nog veel meer.

FORMICA® HOGEDRUKLAMINAAT
Fragment uit de Formica Case Study, april 2018

https://sbnl.be/wildlife


44 45

E4327 + E4225

E4331 + E4225 + E4333

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be Bestel via onze webshop of bel ons  I  België: 016 623 340  I  Nederland: 085 400 0453  I   www.sbnl.be

Capaciteit 120 prentenboeken

Formaat B911 x D380 x H707 mm

Materiaal Fineer op spaanplaat of 
gelakt MDF

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

E4236  beuken €420,00
E4336  berken €420,00
E4338  rood €505,00
E4340  groen €505,00

Kleine Claas
Populaire prentenboekenbak 
Bestaande uit 2 vakken voor display en 5 vakken 
voor opslag. Stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Wielen kunnen apart worden besteld. 
Geschikt voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

Julia

Capaciteit 80 prentenboeken

Formaat B740 x D626 x H550 mm 

Materiaal Multiplex laminaat

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Zowel kleurrijk als duurzaam
Prentenboekenbak met zes compartimenten en vijf 
verstelbare tussenschotten. Geribbelde rubbermatten 
voor op de bodem en stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Wielen kunnen apart worden besteld. 
Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.

E7650  wit laminaat (Plus) €370,00
E7651  groen laminaat (Plus) €370,00
E7652  oranje laminaat (Plus) €370,00
E7653  blauw laminaat (Plus) €370,00

Anette

Capaciteit 140 prentenboeken + 
70 prentenboeken (opslaglade) 

Formaat B930 x D410 x H750 mm

Materiaal Multiplex laminaat (Plus) of 
gefineerd MDF

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Compact met goede capaciteit
Uitgerust met 3 compartimenten voor frontale 
display en eveneens met een praktische opslaglade 
op wielen met 2 compartimenten. Geribbelde 
rubbermatten voor op de bodem en stelvoetjes zijn 
inbegrepen. Wielen kunnen apart worden besteld. 
Geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

E4334  wit laminaat (Plus) €834,00
E4344  berkenfineer €667,00
E4345  beukenfineer €667,00

Anette XL

Capaciteit 280 prentenboeken + 
140 prentenboeken (opslagladen)

Formaat B930 x D795 x H750 mm

Materiaal Multiplex laminaat (Plus) of 
gefineerd MDF

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Dubbelzijdig met goede capaciteit
Uitgerust met 3 compartimenten voor frontale 
display en eveneens met een praktische opslaglade 
op wielen met 2 compartimenten. Geribbelde 
rubbermatten voor op de bodem en stelvoetjes zijn 
inbegrepen. Wielen kunnen apart worden besteld. 
Geschikt voor kinderen van 3 tot 8 jaar.

E4346  wit laminaat (Plus) €1292,00
E4347  berkenfineer €1034,00
E4355  beukenfineer €1034,00

E4485 Wielenset (Ø50 mm) €47,00

E4225 Wielenset (Ø50 mm) €41,00

E4225 Wielenset (Ø50 mm) €41,00
E4333 Display houder €16,30
E3256 Signalisatiehouder €6,60

Accessoires voor Julia

Accessoires voor Kleine & Grote Claus

Accessoires voor Linnéa

E4489 Wielenset (Ø50 mm) €47,00

Accessoires voor Anette

Meer informatie 
sbnl.be

Extra details zoals bv. meer informatie over de compartimenten 
en beschikbaarheid kan u terugvinden in onze webshop. 
Hier kan u eveneens terecht voor praktische tips en 
montagehandleidingen die u zelf kan downloaden of printen.

Linnéa

Capaciteit 170 prentenboeken

Formaat B945 x D410 x H960/1375 mm 

Materiaal Gelakt MDF, zijwanden in met 
fineer beklede spaanplaat 
(uitgezonderd de witte versie)

Design Niklas Dahlman voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Prentenboekenbak met verstelbaar rugpaneel
Drie-vaks prentenboekenbak met opslagruimte on-
derin. Stel het rugpaneel in op een hoge of een lage 
positie. Bij montage in de hoge positie, is de gleuf 
in het rugpaneel geschikt om signalisatiepanelen 
en brochurehouders aan te hangen. Stelvoetjes zijn 
inbegrepen. Wielen kunnen apart worden besteld. 
Geschikt voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

E4325  beuken/wit  €530,00
E4327  berken/wit €530,00
E4331  wit/wit €530,00

Grote Claas

Capaciteit 200 prentenboeken

Formaat B911 x D450 x 936 mm

Materiaal Fineer op spaanplaat of 
gelakt MDF

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Populaire prentenboekenbak 
Bestaande uit 3 vakken voor display en 5 vakken 
voor opslag. Stelvoetjes zijn inbegrepen. 
Wielen kunnen apart worden besteld. 
Geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

E4235  beuken  €512,00
E4335  berken €512,00
E4337  rood €631,00
E4339  groen €631,00

Boekenbus voor kinderen

Capaciteit 50 prentenboeken

Formaat B810 x D360 x H310 mm

Materiaal Geprinte MDF met beschermende 
coating

Design Werkhaus

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

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 compartimenten.
Geschikt voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

E15100   €110,00

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

De populaire Linnéa samen met onze meest klassieke prentenboekenbakken Grote Claas en Kleine Claas.

PRENTENBOEKENBAKKEN
Creëer kleurrijke en inspirerende zones voor uw jongste lezers

Kleurrijkere bibliotheken? Ja graag!

KLASSIEKE PRENTENBOEKENBAKKEN
Plus
Design

https://sbnl.be
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Meer kleuren 
of houtsoorten? 

Neem contact met ons 
op, wij adviseren 

u graag!

Box Midi

Box Maxi

Capaciteit 250 prentenboeken

Formaat B720 x D720 x H640 mm  
(incl. wielen)

Materiaal Melamine op spaanplaat

Wielen Ø75 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design BCI

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit 375 prentenboeken

Formaat B720 x D720 x H995 mm  
(incl. wielen)

Materiaal Melamine op spaanplaat

Wielen Ø75 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design BCI

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Prentenboekenbak met 4 compartimenten
bovenaan en 4 opslagcompartimenten onderaan. 
Geribbelde rubbermatten voor op de bodem en 
wielen zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Prentenboekenbak met 4 compartimenten

bovenaan en 8 opslagcompartimenten onderaan.  
Geribbelde rubbermatten voor op de bodem en 
wielen zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen en volwassenen.

E4566  wit €493,00 
E4567  berkendecor  €493,00

E4568  wit €685,00
E4569  berkendecor  €685,00

Box Mini

Capaciteit 125 prentenboeken

Formaat B720 x D720 x H290 mm  
(incl. wielen)

Materiaal Melamine op spaanplaat

Wielen Ø75 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design BCI

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Prentenboekenbak met 4 compartimenten
bovenaan. Ideaal voor kleinere kinderen om te 
doorzoeken. Geribbelde rubbermatten voor op de 
bodem en wielen zijn inbegrepen. 
Geschikt voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

E4563  wit €405,00
E4564  berkendecor  €405,00

E2664 Prenten-/stripboekentabkaarten €91,00
E2442 Lettervellen, set €85,00

Accessoires voor Box

GEMAKKELIJK TE PLAATSEN PRENTENBOEKENBAKKEN
Boekenbakken voor presentatie en opslag van prentenboeken en strips.

Meer informatie 
sbnl.be

We hebben onze rubberen matten verbeterd 
zodat uw prentenboeken extra stabiel blijven 
staan zonder onderuit te glijden.

https://sbnl.be
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E170210  wit €28,70/verp.
E170211  zwart €28,70/verp.  

Gladsaxe
CD-hoesje voor RFID-scanning
Verpakking voor conventioneel gebruik en voor 
RFID-scanning. Met ruimte voor omslag, bibliogra-
fisch etiket en kleurcode. Binnenzijde met vilt voor
extra bescherming van de CD.

Formaat B135 x D175 mm

Materiaal Kunststof, PP

CD/DVD 1 st.

Geleverd 50 st.

E4060  berken/grijs €830,00
E4061  berken/wit €830,00
E4062  wit/wit €830,00

Discorama
Functioneel AVM-keuzevak
AVM-keuzevak voor display en opslag van 
AVM-media in verdiepingen. Uitgerust met 5 
verdiepingen met elk 6 ruime vakken voor 
overzichtelijkheid en toegankelijkheid.
Wordt geleverd met geribbelde rubberen mat, 
tussenschotten en stelvoetjes.

Capaciteit 220 CD doosjes/360 CD hoesjes*

Formaat B1195 x D660 x H1320 mm

Materiaal Gefineerde of gelakt MDF, 
Gelakt metaal

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

E37379  berken, met laden €1729,00
E37380  beuken, met laden €1729,00
E37381  berken, opbergplank €1068,00
E37382  beuken, opbergplank €1068,00

Malmoe
Volumineuze kast
Vijf-vaks keuzevak met verdelers voor het weer-
geven en opslaan van cd’s of dvd’s. Voor het 
onderste gedeelte kan u kiezen voor drie lades 
met verdelers of één enkele legplank. 
Stelvoetjes zijn inbegrepen.

Capaciteit Met laden: 
500-700 CD doosjes*
480-540 DVD box* 
Zonder laden: 
180-270 CD doosjes*
180-210 DVD box*

Formaat B1060 x D600 x H1300 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat met massief 
berken / beuken randen.

Design Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd 

Meer informatie 
 sbnl.be/media

E2660  CD €82,00/verp.  
E2663  DVD €120,00/verp.  

Indextabkaarten
Handige, transparante tabkaarten in acryl voor 
CD en DVD. Met beschermfolie (te verwijderen 
voor gebruik).

Tekst A-U, VW, XYZ, ÅÄÖ, ÆØÅ, Ü.

Formaat CD: B142 x H178 mm 
DVD: B142 x H255 mm

Materiaal Kunststof, PMMA

Geleverd 26 st.

CD/DVD MEUBILAIR
Hier vindt u onze populairste CD/DVD-bakken en een selectie van handige accessoires.

* Het aantal kan veranderen naar gelang de gekozen CD/DVD verpakking.

In onze webshop vindt u alles wat u nodig heeft voor uw 
mediabibliotheek, van meubels en onderverdelingen tot 
verpakkingen en signalisatie.

We hebben nog veel meer in ons gamma ...

https://sbnl.be/media
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E4229  Midi, beuken €192,00
E4329  Midi, berken €192,00
E4065  Maxi, beuken €268,00
E4365  Maxi, berken €268,00

Julia
Prentenboekenbak voor frontale display. Bestaat 
uit 3 of 5 uitneembare tussenschotten.

Capaciteit Midi: 60 prentenboeken 
Maxi: 80 prentenboeken

Formaat Midi: B860 x D375 x H585 mm 
Maxi: B740 x D625 x H550 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Hier vindt u een selectie van onze klassiekers

PRENTENBOEKENBAKKEN

E4224 Wielenset (Ø50 mm) €28,00

E4230 Bodemplank met plint, beuken €60,00
E4330 Bodemplank met plint, berken €60,00

Accessoires voor Julia

Accessoires voor Julia Midi

Meer informatie 
 sbnl.be

“Boek! Boek!” 
Boekenwormen ... 

opgepast!

E15131 rood €472,00
E15132 antraciet €472,00

Goed overzicht, makkelijk bereikbaar
Vrijstaande, mobiele en dubbelzijdige display 
en opslagwagen voor kinder- en jeugdboeken. 
Uitgerust met drie planken voor frontale display en 
een opbergvak aan beide zijden. Overzichtelijk en 
toegankelijk. Eenvoudig te verplaatsen. 
Eenvoudige montage dankzij handig plug-in 
systeem.

Formaat B1020 x D650 x H1300 mm

Materiaal Gelakt MDF

Wielen Ø50 mm, één is vergrendelbaar

Design Werkhaus

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Mobiele boekenkist

Extra details zoals bv. meer informatie over de compartimenten 
en beschikbaarheid kan u terugvinden in onze webshop. 
Hier kan u eveneens terecht voor praktische tips en 
montagehandleidingen die u zelf kan downloaden of printen.

BOEKENWAGENS & INLEVERBOXEN

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be
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Halland, beukenfineer 

Halland, berkenfineer

Een trouwe dienaar in alle situaties
Enkelzijdige wagen met 4 schuingeplaatste planken, 
waarvan 2 verstelbaar.

Een trouwe dienaar in alle situaties
Enkelzijdige wagen met 4 schuingeplaatste planken, 
waarvan 2 verstelbaar.

E4213  rood frame/beuken €485,00
E4214  wit frame/beuken €485,00

E4215  grijs frame/berken €485,00
E4216  grafietgrijs frame/berken €485,00
E4217  wit frame/berken €485,00

Halland, Plus

Capaciteit 65 standaard boeken

Formaat B576 x D496 x H1120 mm

Materiaal Multiplex laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit 65 standaard boeken

Formaat B576 x D496 x H1120 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat, 
gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Capaciteit 65 standaard boeken

Formaat B576 x D496 x H1120 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat, 
gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Kleurrijk en duurzaam
De Halland boekenwagen in gelamineerd multiplex 
met 4 legplanken met een royale plankdiepte. 
Voorzien van in totaal 4 schuine legplanken, 
waarvan 2 verstelbaar.

E42162  wit frame/wit €567,00
E42163  zwart frame/zwart €567,00
E42164  wit frame/oranje €567,00
E42165  wit frame/limoen €567,00
E42166  zwart frame/grijs €567,00
E42167  zwart frame/virvarr* €688,00

HALLAND BOEKENWAGEN
Kies tussen onze gefineerde klassiekers of de gelamineerde boekenwagens in ons populaire Plus Design.

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

We gebruiken gelamineerd berkenmultiplex - hier met 
zichtbare randen - om zowel een duurzaam oppervlak 
als een duurzame constructie te creëren. Perfect voor 

de meest veeleisende bibliotheekomgevingen!
Lees meer over laminaat en hoe u er zorg 

voor draagt, in onze webshop.

Plus Design

Hier verwijst de term ’standaard boeken’ 
naar boeken met een rugbreedte van 
30 mm. De capaciteit van de legplanken 
werd berekend op basis van deze breedte.

*Een hele generatie Zweden heeft melk gemorst 
op dit iconisch, grijs gespikkeld patroon genaamd 
“Virrvarr” wat doolhof betekent in het Zweeds.

Meer informatie 
sbnl.be/virrvarr

Plus
Design

https://sbnl.be/virrvarr
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XL BOEKENWAGEN
Wanneer u grote hoeveelheden tegelijk wilt presenteren/beheren!

Öland XL
Mobiele multifunctionele boekenwagen
Enkelzijdige wagen met vier vaste, schuingeplaat-
ste planken. Ook geschikt voor grotere boeken en 
klasseermappen.

E4572  wit frame/wit €830,00
E4573  zwart frame/zwart €830,00

Capaciteit 100 standaard boeken / 50 mappen

Formaat B1010 x D350 x H1480 mm

Materiaal Multiplex laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Gotland XL
Veel ”verticale” ruimte!
Dubbelzijdige boekenwagen met 6 verstelbare 
planken aan elke kant. 

E4570  wit frame/wit €835,00
E4571  zwart frame/zwart  €835,00

Capaciteit 240 standaard boeken

Formaat B665 x D430 x H1695 mm

Materiaal Multiplex laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Ørestad

Capaciteit 65 standaard boeken

Formaat B460 x D497 x H1150 mm

Materiaal Multiplex laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Handig, makkelijk te verplaatsen,
makkelijk te hanteren
Enkelzijdige boekenwagen met 4 schuine planken 
(waarvan 3 verstelbare).

E5065  wit frame/wit €612,00
E5067  wit frame/limoen €612,00
E5068  wit frame/grijs €612,00

Gotland

Capaciteit 160 standaard boeken

Formaat B665 x D430 x H1090 mm

Materiaal Gelakt fineer op spaanplaat, 
gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Handig, makkelijk te verplaatsen, ruim
Dubbelzijdige boekenwagen met 4 verstelbare 
planken aan elke kant. 

E4611  rood frame/beuken €546,00 
E4612  wit frame/beuken €546,00
E4618 wit frame/berken €546,00

Gotland, Plus

Capaciteit Standaard: 160 standaard boeken
Laptop: 120 standaard boeken

Formaat B665 x D430 x H1090 mm

Materiaal Multiplex laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Handig, makkelijk te verplaatsen, ruim
Dubbelzijdig. Kies tussen de standaard versie 
met vier verstelbare planken aan elke kant of de 
laptop-versie met een plat bovenblad voorzien 
van een antislip rubberen mat en drie verstelbare 
planken aan elke kant.

E4613  wit frame/wit €645,00
E4614  zwart frame/zwart €645,00
E4615  wit frame/wit (laptop) €700,00

BOEKENWAGENS VOOR IEDEREEN
Kies tussen onze gefineerde klassiekers of de gelamineerde boekenwagens in ons populaire Plus Design.

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 montagegereedschap dat bij de boekenwagen wordt 
geleverd. Afhankelijk van het type boekenwagen ziet dit gereedschap er anders uit.

Controleer de wielen!

Meer specificaties 
op sbnl.be

Plus
Design

Plus
Design

Plus
Design

Nieuw !

https://sbnl.be
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Compact maar met ruime afstand tussen de planken
Enkelzijdige wagen met 3 vaste, schuingeplaatste 
legplanken. Ook geschikt voor grotere boeken en 
klasseermappen.

E4621  rood frame/beuken €550,00
E4622  wit frame/beuken €550,00

E4625  wit frame/wit (Plus) €590,00
E4626  zwart frame/zwart (Plus) €590,00
E4627  wit frame/oranje (Plus) €590,00
E4628  wit frame/limoen (Plus) €590,00
E4629  wit frame/grijs (Plus) €590,00

Capaciteit 75 standaard boeken / 36 mappen

Formaat B1010 x D350 x H1090 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat of multiplex 
laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Öland

Ven 
Veelzijdige wagen met hoge capaciteit
Dubbelzijdige wagen met drie, veel plaats bie-
dende, vlakke planken. Ook geschikt voor grotere 
boeken en klasseermappen.

E4601  rood frame/beuken €650,00
E4602  wit frame/beuken €650,00

E4603  wit frame/wit (Plus) €730,00
E4604  zwart frame/zwart (Plus) €730,00
E4605  wit frame/oranje (Plus) €730,00
E4606  wit frame/limoen (Plus) €730,00
E4607  wit frame/grijs (Plus) €730,00

Capaciteit 150 standaard boeken

Formaat B1010 x D430 x H1090 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat of multiplex 
laminaat, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

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

E5010  wit/zwart €490,00
E5011  wit aluminium €490,00

Capaciteit 26 A4 mappen/50 standaard boeken

Formaat B981 x D350 x H900 mm

Materiaal Gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eva Nyberg voor Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd (uitgezonderd 
wielen)

Larry 
Robuust, verstelbare planken
Enkelzijdige boekenwagen met drie schuine, 
verstelbare legborden. Plaats de legborden zoals 
voorzien in de gaten in het frame.

E4256  wit €520,00
E4262  zwart  €520,00

Capaciteit 50 standaard boeken

Formaat B550 x D660 x H1080 mm

Materiaal Gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

MAPPEN- & BOEKENWAGENS IN METAAL

De meeste van onze boekenwagens worden plat verpakt geleverd en 
moeten door u zelf worden gemonteerd. Standaard gereedschappen zijn 
mogelijk vereist. Montage-instructies zijn inbegrepen, en kunnen ook 
worden gedownload via onze webshop.

Plat verpakt

MULTIFUNCTIONELE TRANSPORT- & BOEKENWAGENS

Meer informatie 
sbnl.be/boekenwagen

Plus
Design

Plus
Design

https://sbnl.be/boekenwagen
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Ergoline

Capaciteit 45 standaard boeken

Formaat B545 x D610 x H1320 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat, 
gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, 2 zijn vergrendelbaar

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Gebruiksvriendelijk, ergonomisch
Frontaal uitgevoerde wagen met 3 planken, 
waarvan de middelste verplaatsbaar is.

E4010  wit frame/beuken €490,00

Push & Pull Midi / Combi
Makkelijk, veelzijdig en ergonomisch
Enkelzijdige boekenwagen met 4 schuine planken 
(waarvan 2 verstelbare). Combi heeft een royale 
plankdiepte die ook geschikt is voor grote boek-
formaten of mappen (indien u 1 plank verwijdert).

E5001  wit frame/wit laminaat €655,00
E5002  wit frame/geolied €590,00

E5003  wit frame/wit laminaat €660,00
E5004  wit frame/geolied €596,00

Capaciteit 50 standaard boeken / 36 folio’s / 
18 mappen, A4

Formaat B500 x D615 x H1330 mm

Materiaal Multiplex laminaat of multiplex 
geolied, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, alle zijn vergrendelbaar

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

EXTRA ERGONOMISCH
De Push & Pull boekenwagens zijn ontworpen volgens de ARBO (ARBeidsOmstandigheden) richtlijnen.

Boekenwagens met een ergonomische vormgeving verminderen de slijtage aan de rug en gewrichten, kortom 
... een welgekomen transportmiddel voor boeken!

SUPREMATISME
Het is een kunst om goede en betaalbare boeken-
wagens te maken waarop u kunt vertrouwen. 
Kijk eens naar de volgende pagina en u zult het 
begrijpen. We hebben het over de eerste supre-
matistische boekenwagenserie ter wereld.

Push & Pull Expo

Capaciteit 40 standaard boeken (frontale display) / 
120 Paperbacks of 225 Manga 
boeken (frontale opslag)

Formaat B973 x D663 x H1330 mm

Materiaal Multiplex laminaat of multiplex 
geolied, gelakt metaal

Wielen Ø125 mm, alle zijn vergrendelbaar

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Veelzijdige en handige displaywagen 
Enkelzijdige wagen voorzien van 4 legplanken 
met verhoogde voorrand, optionele plaatsing en 
enigszins aanpasbaar in diepte.

E5005  wit frame/wit laminaat €775,00
E5006  wit frame/geolied €690,00

Push & Pull is gemaakt
uit hout afkomstig van 
duurzame bosbouw

Meer specificaties 
op sbnl.be

Plus
Design

Plus
Design

Midi (plankdiepte 236 mm)

Combi (plankdiepte 280 mm)

https://sbnl.be
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FRONTALE BOEKENWAGENS
Boekenwagens ontworpen om een goed overzicht te bieden van de boeken die u wilt beheren.

Door het speciale frame is alles makkelijk bereikbaar voor mensen van elke lengte.

Crossrunner Maxi
Boekenwagen met 4 vaste, licht hellende planken 
met ruime plankafstand. 
Ook geschikt voor boeken van groter formaat.

E4450  rood €890,00
E4452  wit €890,00

Capaciteit 70 standaard boeken / 70 folios

Formaat B610 x D540 x H1400 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat, 
gelakt metaal

Wielen Ø100 mm, niet vergrendelbaar

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Crossrunner Mini
Boekenwagen met drie vaste, licht hellende 
planken met ruime plankafstand. Ook geschikt 
voor mappen.

E4453  rood €835,00
E4454  wit €835,00

Capaciteit 60 standaard boeken / 24 mappen

Formaat B610 x D540 x H1220 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat, gelakt 
metaal

Wielen Ø100 mm, niet vergrendelbaar

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Stootrand

Meer kleuren 
of houtsoorten? 

Neem contact met 
ons op, wij adviseren 

u graag!

Zoals gesuggereerd wordt door de naam, is 
Push & Pull makkelijk langs beide zijden vast 
te nemen en verrijdbaar. Lees meer op p. 59.

Meer informatie 
sbnl.be/boekenwagen

https://sbnl.be/boekenwagen
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WR1
Eenvoudig te plaatsen, mobiel
Mobiele inleverbox met een afsluitbare zijkant, 
voor een gemakkelijke toegang tot de terug ge-
brachte boeken. Aan de binnenzijde voorzien van 
een matje en een soort glijbaan die het neervallen
van de boeken verzacht.

E5804   €985,00

Capaciteit 60 standaard boeken

Formaat B800 x D455 x H870 mm 
Inwerpopening: B320 x H70 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat, 
boekenbak van kunststof, PE

Wielen Ø75 mm, alle zijn vergrendelbaar

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Lund
Eenvoudig en makkelijk te plaatsen
Functionele, vergrendelbare inleverbox.

E4237  berken €302,00
E4232  beuken €302,00

Capaciteit 50 standaard boeken

Formaat B500 x D400 x H885 mm 
Inwerpopening: B460 x H75 mm

Materiaal Gefineerde spaanplaat, onderlaag 
van brandvertragend gebonden 
schuim (40 mm)

Design Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Bob
Robuust, makkelijk te plaatsen
Vergrendelbare inleverbox voorzien van bevestiging 
aan onderzijde (diefstalbeveiliging). Wordt geleverd 
met stelvoetjes, transportwagen op wielen en 
zelfklevende pictogrammen (boeken en CD/DVD).

E4251  rood €724,00
E4252  antraciet €724,00

Capaciteit 60 standaard boeken

Formaat B540 (voorzijde) / 310 x D630 x 
H870 (voorzijde) / 760 mm 
Inwerpopening: B340 x H70 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd

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 wielen.
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.

E4253   €1875,00

Capaciteit 80 standaard boeken

Formaat B480 x D600 x H970 mm 
Inwerpopening: B340 x H70 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Design BS Eurobib

Geleverd Volledig gemonteerd

E2402 Wielenset (Ø50 mm) €27,00
Dubbele zwenkwieltjes voor Bob

INLEVERBOXEN
Gemakkelijk te plaatsen en vergrendelbare inleverboxen voor gebruik binnenshuis

- en ontdek onze populaire metalen inleverbox Maya voor gebuik buitenshuis.

Meer informatie 
sbnl.be

MEUBELEN VOOR LEEROMGEVINGEN

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be
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LEEROMGEVINGEN VOOR DE JONGSTEN

Cubik wordt hier weergegeven als een speelplek 
ingericht als een ’Bibliotheekkiosk’.
Een leuke manier om te leren voor de kleinsten: 
begrijpen, interpreteren en communiceren van hun 
indruk over boeken en bibliotheken. Stel je voor dat de 
kinderen je helpen met het verhogen van het aantal 
uitgeleende boeken! Is dat niet fantastisch?

Creëer ruimte voor praktische, creatieve 
expressie met de focus op nieuwsgierigheid. 
Met Cubik kunt u snel en gemakkelijk aan de 
slag. Naast activiteiten om het lezen te bevor-
deren, kunnen ze ruimte creëren voor theater 
en andere artistieke activiteiten. My Library 
Too is een bron van grote vreugde geweest in 
de Väster-bibliotheek in Lund, Zweden.

“De kinderen leven zich volledig uit in de 
bibliotheekkiosk. Ze spelen bibliotheekje, 
boekenwinkel en schooltje. Ze hebben veel 
plezier en de kiosk is zonder moeite dé ver-
zamelplaats voor de jongsten geworden.

Ze duwen de kleine boekenwagen rond en 
“ruimen” de boeken op als ze weg gaan 
(het lijkt wel vanzelfsprekend!). Het is niet 
ongebruikelijk om een ouder in de kiosk te zien 
kruipen om bij hun kind te zitten en te lezen.

Zowel de bibliotheekmedewerkers als de 
kinderen genieten echt van de nieuwe biblio-
theekkiosk in de bibliotheek!”

Ida-Matilda Carlsson Öiulfstad, 
Väster Bibliotheek in Lund 

Accessoires voor Cubik

E76229  Wielen (4 st.) €171,00/verp.
E76230  Magnetenset (5 st.) €3,40/verp.
E3793  Pennenset (4 st.) €13,00/verp.

Cubik

Formaat B1400 x D1400 x H1400 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex, 
zwarte laminaatplaten met 
schrijf-/ magneetfunctie

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

De focus op nieuwsgierigheid
Start eenvoudig en snel met Cubik. Cubik bestaat 
uit een kader en enkele wandelementen vervaar-
digd uit multiplex en zwarte laminaat met schrijf- /
magneetfunctie.

E76228   €2299,00

Lewis

Capaciteit 50-55 prentenboeken

Formaat B470 x D438 x H438 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex

Wielen Ø50 mm

Geleverd Volledig gemonteerd

Rijplezier voor de kleinsten
Compacte boekenwagen van berken multiplex met 
twee vaste legborden met opstaande voorrand 
voor frontale presentatie van bv. prentenboeken. 
De geïntegreerde handgrepen zijn gemakkelijk voor 
zowel jongere als oudere kinderen (3-7 jaar).

E76231   €290,00

Legborden voor ”Cubik”
Tentoonstellen en opbergen van prentenboeken!
Functionele legborden en prentenboekenbakken
voor extra opslag/presentatie van boeken. Een 
handige tool voor jonge bibliotheekmedewerkers! 
De legborden en boekenbakken worden geleverd 
in 2 maten zodat ze perfect aan de binnen en aan 
de buitenkant van het meubel passen.

Formaat Legborden binnen: B578 x D66 mm
Legborden buiten: B674 x D66 mm
Boekenbak binnen:  
B578 x D184 x H335 mm
Boekenbak buiten:  
B674 x D184 x H335 mm

Materiaal UV-gelakt berk multiplex

Eenheid 6 legborden / 2 boekenbakken

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

E76237   €536,00/verp. 

Cubik is gemaakt
uit hout afkomstig van 
duurzame bosbouw

EEN ONTMOETINGSPLAATS VOOR DE JONGSTEN

De schrijf- / magneetborden laten kinderen toe hun persoonlijke ervaringen en 
indrukken uit de wereld van boeken uit te drukken: tekenen, schrijven, tekeningen 
ophangen en zoveel meer.

Simpelweg gezegd, een plaats waar hun creatieve expressie in praktijk kan omgezet worden met focus op nieuwsgierigheid.
Cubik is een veelzijdig systeem voor het creëren van ruimtes, ontworpen met rechte frames en wandelementen.

My Library Too
- Bibliotheekkiosk



66 67

E76232 + E76233

E76233

E76236

E2938-41

E76234

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be Bestel via onze webshop of bel ons  I  België: 016 623 340  I  Nederland: 085 400 0453  I   www.sbnl.be

Michelangelo Harlequin

Garbo

Formaat B1326 x D640 x H1425 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex, 
zwarte laminaatplaten met 
schrijf-/ magneetfunctie

Wielen Ø50 mm, alle zijn vergrendelbaar

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Formaat B660 x D652 x H1403 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex, 
spiegels uit veiligheidsglas

Wielen Ø50 mm, alle zijn vergrendelbaar

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Formaat Modules: B1304 x D652 x H326 mm
Treden: B652 x D652 x H326 mm

Materiaal UV-gelakt berken multiplex 
(anti-slip oppervlak)

Eenheid 4 modules / 1 toegangstreden

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Een schildersezel voor jonge artiesten 
Vrijstaande dubbelzijdige schildersezel op wielen 
waar tot vier creatieve kinderen tegelijkertijd 
gebruik van kunnen maken. Schuin schildersopper-
vlak voorzien van een laagje schoolbordverf, uit-
gerust met een stootrand en een praktische plank 
zodat je alles bij de hand hebt wat je nodig zou 
kunnen hebben zoals bv. krijt, kwasten en verf.
De boekbakken en legborden zijn voorzien van een 
geribbelde rubberen mat.

Verkleedkoffer op wielen
Compacte trolley voor de jongste kinderen om 
verkleedkledij en rekwisieten in op te bergen. 
Voorzien van spiegels op de zijkanten, kapstokken 
voor de kledij en legplanken voor hoeden, mask-
ers, handpoppen en schoenen. De schoenenplank
aan de onderzijde is voorzien van een geribbelde 
rubberen mat.

Een podium voor jonge acteurs
Hier ziet u een podium bestaande uit vier stevige 
modules en treden vervaardigd uit berken multiplex. 
De geïntegreerde handgrepen maken het geheel 
draagbaar zodat het makkelijk op te bergen of 
aan de kant te schuiven is. De bovenkanten van de 
modules zijn voorzien van een laagje getextureerde 
verf die dienst doet als anti-slip oppervlak. 
Uiteraard zijn deze blokken voorzien van een 
handige bevestigingsoplossing zodat de modules 
niet uit elkaar glijden tijdens de opvoering. 
Standaard geleverd met verstelbare voetjes.

E76236   €1589,00 

E76234   €650,00

E76232   €1245,00

E76233  Blok papier (50 vellen) €12,00/verp.
E2938-40  Opbergdozen €6,50
E2941  Deksel voor opbergdozen €3,40

Accessoires voor MichelangeloGarbo is gemaakt 
uit hout afkomstig van 
duurzame bosbouw

My Art Gallery Too
- een kunstgalerie

Sta kinderen toe om zichzelf te uiten en 
creatief te zijn. Met deze ezel kunnen kinderen 
zelf meesterwerken maken of samen met de 
andere kinderen (er is plaats genoeg!). 
Laat kinderen elkaar inspireren.

Cubik helpt je nieuwe ruimtes te creëren voor de creatieve expressie van de jongste bezoekers van de bibliotheek. 
Laat de kinderen schilderen op een reuze schildersezel of een toneeltje opvoeren op het podium. Bekijk hier alle 
opties (je kunt Cubik natuurlijk ook gebruiken om boeken te presenteren die bij de betreffende activiteit passen).

HAAL NOG MEER UIT CUBIK

Meer informatie 
 sbnl.be

My Theater Too
- kindertheater

Het podium, de acteur en het publiek zijn klaar. Het spel kan beginnen.
Op het podium staan is een leuke manier om verschillende rollen uit te proberen
zoals bv. een liedje zingen, een verhaal vertellen of een versje opzeggen.
Laat de kinderen spelen en moedig ze aan om hun verbeelding uit te drukken met
al hun zintuigen en hun hele lichaam. Een compact podium van nauwelijks 3,4 m².

De podiummodules zijn 
stapelbaar wat het opbergen 
eenvoudig maakt!

https://sbnl.be
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READING HUT
De leeshut geeft de kinderen de mogelijkheid om zich snel in te leven in een 

andere wereld; doen alsof ze ergens anders zijn, bladeren door boeken of gewoon chillen.

Nieuw !

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
Formaat Tafel: B900 x D900 x H460 mm

Kruk: Ø350 x H228 mm

Materiaal Fineer op multiplex

Design Birgitte Borup en Carsten Becker 
voor Eurobib Direct

Eenheid 1 tafel / 4 krukjes

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Prijswinnend icoon-meubilair voor kinderen
Puzzle is een op maat gemaakt meubel dat 
speciaal ontworpen is voor kinderen. Zijn vorm is 
héél eenvoudig maar toch ook doordacht omdat 
de constructie zowel de tafel als de krukjes 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 luisteren. 
Allemaal activiteiten die vaak veel plaats vragen 
maar met dit meubel kan dit voorzien worden in 
een handomdraai.

E15139   €1380,00/verp.

E151391 Set van twee krukjes €415,00/verp.

Accessoires voor Puzzle

Reading Hut

Capaciteit 30 prentenboeken per legbord

Formaat Ø2400 x H1500 mm

Materiaal UV-gelakt berkenmultiplex

Design Bjarne Hjertvik voor Eurobib Direct

Geleverd  Ongemonteerd - Zelf te monteren

Een leesplaats voor jonge bibliotheekgebruikers
Een multifunctionele ruimte in de vorm van een 
Afrikaanse hut. De horizontale elementen verbind-
en de structuur met elkaar en bieden voldoende 
ruimte voor prentenboeken op drie niveaus.
Een ruimte die privacy, vrij zicht (of inzicht) biedt 
met geïntegreerde legborden om boeken op te 
presenteren en nog veel meer. Alles is toegankelijk 
langs beide zijden. 
Daarnaast zijn er 3 compartimenten voor presen-
tatie of opslag. Voorzien van vloerbeschermers.

E76100   €2205,00

Een plek waar de jongste lezers zich kunnen ontspannen na een tripje door 
de savanne, op zoek naar een leuk prentenboek. De Reading hut is een 
perfecte aanvulling op de Wildlife-collectie. Ontdek onze fantastische 
prentenboekenbakken in de vorm van wilde dieren.

Wildlife
Meer informatie 
sbnl.be/wildlife

E3394 Lion displaystandaard €33,00
E3502 Frog displaystandaard €28,00
E3819 Twigs boekensteun €11,00
E4020-25 Zitkussens €34,00

Tips voor Reading Hut

https://sbnl.be/wildlife
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RUIMTE IN RUIMTE
Worden bezoekers creatiever of gefocust wanneer de interieuroplossingen inspirerend en anders zijn? 

Niet noodzakelijk. De optimale oplossing wordt gecreëerd op basis van wat u wilt communiceren en waarbij 
elke oplossing duidelijk zegt: “Ruimte voor de bezoekers volgens hun eigen noden”.

Contacteer ons 

voor prijzen

Cocoon

Cocoon Lounge

Formaat Verticaal: B970 x D540 x H2050 mm
Horizontaal: B2050 x D540 x H970 mm

Materiaal Melamine beklede spaanplaat, vilt

Design Anthony Salaa voor Schulz Speyer

Formaat B2500 x D1800 x H2050 mm

Materiaal Melamine beklede spaanplaat, vilt

Design Tanja Fähndrich voor Schulz Speyer

Multifunctioneel meubilair 
De Cocoon-serie biedt een zit- en opslagoplossing 
voor elke bibliotheekzone. De modules kunnen 
horizontaal of verticaal worden gebruikt en kunnen 
op verschillende manieren worden gecombineerd.

Creëer een ‘kamer in een kamer’. Ideale oplossingen 
voor kinderen, studenten en gamers. 
Grafische ontwerpen zijn als optie te verkrijgen.

Stuur een mailtje naar info@sbnl.be voor 
meer informatie over de verschillende 
ontwerpen en prijzen.

De Stadsbibliotheek in Werne, Duitsland, 
heeft recent de aandacht gericht op jongeren 
als doelgroep. Het resultaat was een chill-
gebied genaamd RePlay (Read and Play).

“Omdat de jeugdafdeling rechtstreeks 
verbonden is met de volwassenen afdeling, 
wilden we een vreedzaam samenleven 
creëren. We hebben de twee gebieden 
gescheiden d.m.v. bestaande groepen 
dvd’s, cd’s en leermiddelen. Daarnaast 
hebben we de ruimtes voorzien van flexibele 

zitplaatsen en 2 consoles. Tussen beide 
afdelingen hebben we de Cocoon Lounge 
tot het centrum van RePlay gemaakt. Het is 
visueel een echt hoogtepunt voor jong en oud.

De Cocoon Lounge is voorzien van een 
Xbox, die erg populair is. Maximaal 4 
jongeren hebben hier de ruimte om te 
spelen. Het gesloten karakter van de 
Cocoon Gaming Lounge neemt een klein 
beetje geluid weg, maar aangezien het nog 
steeds aan twee kanten open is, kan men 

geen absolute stilte verwachten. Maar er 
zijn regels betreffende het geluidsniveau, 
indien nodig met een aardige vermaning 
van ons, is de geluidsoverlast beperkt en 
kunnen jongeren en volwassenen goed 
met elkaar overweg. We kunnen zeggen 
dat de Cocoon Gaming Lounge voor de 
stadsbibliotheek van Werne een waarde-
volle aankoop is”.

Marion Gloger, 
stadsbibliotheek van Werne, Duitsland

COCOON GAMING LOUNGE IN HET MIDDEN VAN DE BELANGSTELLING

Meer informatie 
sbnl.be/cocoon

https://sbnl.be/cocoon
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HANG JE JAS MAAR OP - HET IS TIJD OM TE SPELEN
“Aanwijzen” helpt niet altijd als er zoveel anders is dat de aandacht trekt. 

Hier is een selectie van speelse kapstokken die direct zeggen tegen jongere bezoekers: “Gebruik me alsjeblieft!”.

Godot

Paradise Tree

Gumball

Gumball

T-ball

Alma

Linus

Formaat B430 x D400 x H1760 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Alberto Brogliato

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat Ø675/550 (voet) x H1890 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE, statief 
en voet van gegalvaniseerd staal

Design Oiva Toikka

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat Senior: B920 x D860 x H650 mm
Junior: B700 x D640 x H490 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Alberto Brogliato

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat B1220 x D650 x H490 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Alberto Brogliato

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat Ø770 x H270 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Alberto Brogliato

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat B392 x D400 x H580 mm

Materiaal Glasvezel versterkt polypropyleen, PP

Design Javier Mariscal

Eenheid 4 st.

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat S: B750 x D550 x H500 mm
M: B750 x D750 x H500 mm
L: B1200 x D750 x H500 mm

Materiaal Poten van glasvezel versterkt
polypropyleen, tafelblad van
MDF met kunststof oppervlak

Design Javier Mariscal

Geleverd Product enkel op bestelling

Wachten op Godot
Verwelkom uw bezoekers in een fantastische
wereld. Godot is uitgerust met zes takken voorzien 
van eindknopjes. Er is eveneens een handige
opslagplaats voor bv. paraplu’s. Kan zowel binnens-
huis als buitenshuis gebruikt worden.
Eindknopjes in andere kleuren kunnen apart 
aangekocht worden zodat u de kapstok kan laten 
aanpassen aan bv. het seizoen.

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.

Speelse zitplaatsen
De Gumball-fauteuil heeft de vorm van een zachte, 
reeds “ingedeukte” zitzak en biedt de perfecte 
plek om comfortabel te zitten met vrienden of een 
goed boek. Kan zowel binnenshuis als buitenshuis 
gebruikt worden.

Speelse bank
Een driezit-fauteuil in de vorm van een ‘ingedeukte’ 
zitzak. Het materiaal is van hard plastic, waardoor 
het gemakkelijk is om recht te komen uit de zetel 
en bovendien gemakkelijk schoon te houden is. 
Kan zowel binnenshuis als buitenshuis gebruikt 
worden.

Opbergen en tentoonstellen op een 
vrolijke manier!
Gebruik het als opbergsysteem of tentoonstellings-
plaats of voeg een bovenplaat toe en gebruik het 
als een tafel. Te combineren met de Gumball stoelen.

Een lichte, stapelbare stoel met een heel speciale 
rug. De achterkant is gedecoreerd met takken, 
bladeren en zelfs kleine vogeltjes. Kan zowel 
binnenshuis als buitenshuis gebruikt worden.

Deze kleine tafels zijn zeer onopvallend en neutraal 
– ze willen zich niet opdringen omdat ze goed 
weten dat ze enkel Alma’s helpers zijn.

E23534 wit/wit eindknopjes €324,00
E23535 grijs/grijs eindknopjes €324,00

E23521 senior, wit €315,00
E23522 senior, zwart €315,00

E23523 junior, wit €182,00
E23524 junior, groen €182,00
E23525 junior, geel €182,00
E23555 junior, fuchsia €182,00

E2356 wit/witte bovenplaat €222,00
E2357 wit/groene bovenplaat €222,00
E2358 wit/gele bovenplaat €222,00
E2359 wit/blauwe bovenplaat €222,00

E23314 bruin, 4 st. €139,00/verp.
E23315 groen, 4 st. €139,00/verp.
E23316 wit, 4 st. €139,00/verp.
E23317 oranje, 4 st. €139,00/verp.

E23322 S €164,00
E23323 M €188,00
E23324 L €243,00

E23444  €494,00

E23557  €325,00

KINDERMEUBILAIR

Mis ons uitgebreid aanbod aan prentenboekenbakken 
voor de kinderafdeling niet. We hebben een heel 
hoofdstuk aan hen gewijd; zie p. 39-50.

Een grote variatie aan boekenbakken Ontdek alle 
prentenboekenbakken op 

sbnl.be/boekbakken

E23536 wit, 6 st. €13,30/verp.
E23537 rood, 6 st. €13,30/verp.
E23538 grijs, 6 st. €13,30/verp.
E23539 groen, 6 st. €13,30/verp.
E23540 zwart, 6 st. €13,30/verp.

Eindknopjes voor Godot

Ontdek al het kindermeubilair op 
sbnl.be/kindermeubilair

https://sbnl.be/boekbakken
https://sbnl.be/kindermeubilair
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VOORLEESMOMENTEN
Creëer speelse ruimtes voor kinderen - een leuke en spannende start van de reis naar de wondere boekenwereld.

Proust

Zitkussens

Formaat B1040 x D900 x H1050 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Alessandro Mendini

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat Dun: Ø350 x H50 mm
Dik: Ø350 x H100 mm

Materiaal Gewatteerd schuim, 
hoes in katoen/polyester

Overige Afneembare en wasbare (60°) hoes

Een fauteuil voor het vertellen van verhalen
Een royale fauteuil met een gegarandeerd hoge 
gezelligheidsfactor bij het voorlezen voor de 
jongsten. Makkelijk in onderhoud. Ook geschikt 
voor gebruik buitenshuis.

Handig voor voorleesmomenten
Schattige, comfortable kussens in vrolijke kleuren. 
Ideaal voor gebruik op de vloer of op bankjes. 
Kies zelf de dikte van de kussens. Opslag nodig? 
Zie de bijpassende kussenwagen

E23343  wit €672,00
E23349  oranje €672,00
E23350  rood €672,00
E23351  blauw €672,00
E23360  zwart €672,00
E23372  veelkleurig €1103,00

E4020  dun, groen €34,00
E4021  dun, geel €34,00
E4022  dun, oranje €34,00
E4025  dun, antraciet €34,00
E4029  dik, zwart €37,00
E4030  dik, rood €37,00
E4031  dik, blauw €37,00

Luna

Formaat B800 x D850 x H1475 mm

Materiaal Schaal van gewatteerd en bekleed 
houten frame, stof Fame van Gabriel, 
statief en voet van gepoedercoat staal

Connectie 220 Volt (47-63Hz) 
(3m lange EU-standaard bekabeling 
inbegrepen)
Energieverbruik: 40W Max.

Geluid Luidsprekers: 30 W RMS (2 x 15 W)

Design Mårten Cyrén & Bertil Harström 
voor Eurobib Direct

Geleverd Product enkel op bestelling

Voor actief luisteren of relaxen
Luister naar een luisterboek of naar muziek (of 
geniet gewoon van de stilte). U hebt geen hoofd-
telefoon nodig; de audio is er gewoon. Een audio 
/ stoel-combinatie met een ontwerp dat duidelijk 
zegt: “Niet storen!”. 
De fauteuil is uitgerust met geïntegreerde luid-
sprekers en plug-in aansluiting. Maak eenvoudig 
verbinding met een stereo, iPad, computer of een 
andere audiobron. Alles kan worden verbonden! 
Kabel naar het “audio-apparaat” met plug-in 
aansluiting niet inbegrepen.

E37085  elke Fame kleur €2956,00

E37213  S, oranje €410,00
E37214  S, limoengroen €410,00
E37215  S, grijs €410,00
E37210  L, oranje €575,00
E37211  L, limoengroen €575,00
E37212  L, grijs €575,00

ChillBillTM

Formaat S: Ø900 mm
L: Ø1200 mm

Materiaal Duurzame, afneembare en 
afwasbare nylon

Design Tom Madslangrud

Comfortabele, eco-vriendelijke zitzakken met een 
goed comfort en een hoge duurzaamheid. 

Ontdek alle Fame kleuren 
op sbnl.be/luna

E97551 Kussenwagen €181,00

Accessoires voor zitkussens

De karakteristieke maanvorm van Luna heeft een belangrijke geluidsafschermende functie. 
Geen storend geluid binnen of buiten. Een “stille” ruimte voor bezoekers die willen ontspannen of een 
ervaringsgebied voor diegenen die inspiratie zoeken uit audioboeken of muziek. Ideaal voor bibliotheken 
of andere leeromgevingen. Het geluid blijft binnen de luisterstoel en stoort niemand anders.

Geluidsscherm functie

https://sbnl.be/luna
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Ontdek alle 
producten op 

sbnl.be/kindermeubilair
Meubels die vreugde verspreiden bij zowel kinderen als 
volwassenen - breng het kind naar boven in ons allemaal. 
Meer leuke bibliotheken!

Alles wat u nodig heeft voor de kinderafdeling

SPEELS EN KLEURRIJK

JulianHappy BirdLittle Big Chair Happy Bird Junior

Le Chien Savant

Rocky

Formaat B350 x P480 x H550 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Javier Mariscal

Eenheid 2 st.

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat B570 x D700 x H665

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE, 
poten in natuurlijk essenhout

Design Eero Aarnio

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat H465-555 mm

Materiaal Plastic, PE,  poten in natuurlijk 
essenhout

Design Big game

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat B380 x D465 x H445

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Eero Aarnio

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat B350 x D795 x H660 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Philippe Starck

Geleverd Product enkel op bestelling

Formaat B750 x D505 x H715 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Marc Newson

Geleverd Product enkel op bestelling

Speels krukje
Julian, een krukje rechtstreeks uit een driedimensio-
naal stripverhaal. Een speels krukje voor de kleintjes.

Een vrolijk vogeltje om u gezelschap te houden
Happy bird is de schattige metgezel die kinderen uit-
nodigt om naar de bibliotheek 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!

Een stoel die meegroeit
De stoel groeit mee met het kind dankzij de 
eenvoudige oplossing, waardoor deze in drie 
verschillende hoogtes kan worden ingesteld.
Geschikt voor kinderen van 2 tot 6 jaar.

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.

Speelse leesmeubels
Laat de jongsten plaatsnemen op handig lees-
meubilair; laat ze plaatsnemen met een tof 
prentenboek. Het spreekt voor zich: Niet storen, 
lezende kinderen!

Het populairste 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!

E23270 wit €179,00/verp.
E23271 rood €179,00/verp.
E23273 geel €179,00/verp.
E23274 groen €179,00/verp.

E23357 wit €310,00
E23358 oranje €310,00
E23359 geel €310,00

E76241 blauw €163,00
E76242 oranje €163,00
E76243 wit €163,00

E23440 geel/geel poten €110,00
E23441 wit/geel poten €110,00

E23352 groen €200,00
E23353 geel €200,00
E23354 roze €200,00
E23355 oranje €200,00

E23346 bruin €609,00
E23347 wit €609,00
E23348 zwart €609,00

Trioli

Formaat B496 x D450 x H580 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Eero Aarnio

Geleverd Product enkel op bestelling

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!

E23276 rood €189,00
E23277 blauw €189,00
E23278 geel €189,00

Puppy

Formaat S: B425 x D260 x H345 mm
M: B565 x D340 x H450 mm
L: B695 x D420 x H555 mm

Materiaal Rotatiegegoten kunststof, PE

Design Eero Aarnio

Geleverd Product enkel op bestelling

Speelse vriend
Dit kleine hondje kan niet praten of zien, springt 
niet en heeft zelfs geen oren, maar doet precies wat 
u wilt. Een speelse vriend voor de jongste bezoekers 
binnen de boekenwereld.

E23268  S, groen €53,00
E23269  S, wit €53,00
E23306  S, oranje €53,00

E23266  M, groen €90,00
E23267  M, wit €90,00
E23307  M, oranje €90,00

E23264  L, groen €111,00
E23265  L, wit €111,00
E23308  L, oranje €111,00

Meubilair dat kinderen laat weten waar ze de tijd kunnen doorbrengen in de bibliotheek.

ALLES VOOR DE KINDERAFDELING

Geen klemgevaar

https://sbnl.be/kindermeubilair
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Ideaal voor het creëren van game-zones
Gaming Wall is uitgerust met handig LED-licht 
rond het paneel, in de speelbox en het heeft 
een kleur veranderende en dimbare functie. 
Alle bedrading is verborgen achter de panelen 
en de spelapparatuur is veilig opgeborgen in de 
gamebox. 

Bevat een afsluitbare gamebox, twee kleine dis-
play-kubussen, in de hoek verstelbare wandbe-
vestiging en zelfklevende graphics ‘Gaming Wall’. 
Scherm en gameconsole zijn niet inbegrepen. 

De vrijstaande dubbelzijdige Gaming Wall kan 
worden gebruikt als game-wand aan de ene 
kant en display-wand aan de andere kant m.b.v. 
acrylate displays.

E21300  vrijstaand €2825,00
E21310 hangend €2510,00

Formaat Gaming Wall, vrijstaand:
B1150 x D80 x H1939 mm
+ sokkel: B1100 x D780 mm
Gaming Wall, hangend:
B1150 x D80 x H1756 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat met ABS-
randen (de vrijstaande versie heeft 
metalen poten)

Overige Maximale belasting van 25 kg op 
schermbevestiging

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

GAMING WALL

Nieuw !

Functioneel plug & play-meubel, ideaal voor het creëren van speelzones in de bibliotheek.

E34460 Displayhouder €10,50

Accessoires voor Gaming Wall, vrijstaand

Meer specificaties op
sbnl.be/gamingwall

E21300 (achterzijde) + E34460

Gaming Wall

WERKEN & ZOEKEN

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be

https://sbnl.be/gamingwall
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Concertina

Inform

Info Pod Inform
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Formaat B450 x D300 x H210 mm

Materiaal Kunststof, PP

Eenvoudig en licht mandje.

E2815 zwart €14,50
E2817 groen €14,50
E2818 rood €14,50

Eco-label draagtas

Mandje op wielen

Optische bezoekersteller

Plastic tassen

Formaat B350 x H350 mm 
Zijvouw: 120 mm

Materiaal Kunststof, PP

Eenheid 100 st.

Motief Sven Nordqvist voor Eurobib Direct

Formaat B360 x D610 x H370 mm

Materiaal Kunststof, PE

Connectie 220 Volt

Bereik Tot 5 meter

Formaat B400 x H450 mm
Zijvouw: 100 mm

Materiaal Kunststof, PE

Eenheid 500 st.

Een zak met een miauw en een Cluck Cluck
Deze duurzame en Eco-label draagtas is gemaakt 
van een waterafstotend 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.

Gemakkelijk verplaatsbaar mandje met handvat 
om op te tillen of achter je aan te trekken.

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. Wordt geleverd met 
twee batterijen, die ca 2,5 jaar meegaan.

We love libraries!
Om bibliotheekbezoeken te vergemakkelijken,
hebben we milieuvriendelijke, plastic draagtassen 
met leuke en inspirerende ontwerpen ontwikkeld; 
die allemaal een liefdevol eerbetoon brengen
aan boeken en hun lezers!

E2966  €239,50/verp.

E4259  €30,50
E2082  €622,00

E2868 Book €106,00/verp.
E2924 Fill me up €106,00/verp.
E2956 Elvis €106,00/verp.
E2957 Sweet reading €106,00/verp.
E56827 Mother Mu €106,00/verp.
E56829 We love libraries! €106,00/verp.

MAAK HET JE BEZOEKERS MAKKELIJK
We hebben meer te bieden. Alles wat u nodig hebt om het uw bezoekers gemakkelijker te maken.

Bezoek sbnl.be/ingang voor meer producten die het bibliotheekbezoek aangenamer maken.

Winkelmandje

Opgepast!
Een plastic tas is 
geen speelgoed 

(risico tot verstikking)

De eerste ontmoeting (of de eerste indruk) kan 
cruciaal zijn. Of we het nu hebben over een 
volledig bemande, minder vaak bemande of 
onbemande bibliotheek, uw bezoekers moeten 
zich niet alleen welkom voelen, maar ook snel 
geholpen kunnen worden.

Waar kunnen ze persoonlijke assistentie krijgen 
of hoe kunnen ze zichzelf helpen? Vragen die 
uw bezoekers zouden moeten kunnen beant-
woorden wanneer ze de bibliotheek betreden. 
Het plannen en ontwerpen van toegangszones 
met behulp van verschillende interieuroplossingen 
kan het antwoord zijn. Hier presenteren we 
enkele opties voor het goed informeren van uw 
bezoekers - vanaf de eerste stap in de bibliotheek.

sbnl.be/balies

DE EERSTE 
INDRUK...

https://sbnl.be/balies
https://sbnl.be/balies
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INFO PODS

Info Pod
Info Pod XL

Info Pod, LED

Formaat B1200 x D765 x H690-1170 mm

Materiaal Multiplex laminaat met 
gepoederlakt metaal statief

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 
voor Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd 

Formaat B1400 x D765 x H690-1170 mm

Materiaal Multiplex laminaat met 
gepoederlakt metaal statief

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 
voor Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd 

Formaat B1200 x D765 x H690-1170 mm

Materiaal Multiplex laminaat met 
gepoederlakt metaal statief

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 
voor Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd 

Hoogteverstelbare informatiebalie
Voorzien van handige kabeldoorvoer in het werk-
blad. Stelvoetjes en wielen inbegrepen.

Hoogteverstelbare informatiebalie
Info pod met een genereuzer werkoppervlak.
Voorzien van handige kabeldoorvoer in het werk-
blad. Stelvoetjes en wielen inbegrepen.

Zet uw bezoekers in de spotlights! 
Balie uitgerust met LED verlichting (geplaatst onder 
de ”rok”). Voorzien van handige kabeldoorvoer in 
het werkblad. Stelvoetjes en wielen inbegrepen.

E4383 wit/donkergrijs  €3920,00
E4384 lichtgrijs/donkergrijs  €3920,00

E4690 wit/donkergrijs   €4115,00 
E4691 lichtgrijs/donkergrijs   €4115,00

E4386 wit/donkergrijs  €4255,00
E4390 lichtgrijs/donkergrijs   €4255,00

Nieuw !

Kleinere balies in een clean en functioneel ontwerp. Hoogteverstelbaar (elektronisch). 
Ideaal voor de grote bibliotheek als informatiedesk of zoekstation en voor schoolbibliotheken als inschrijfbalie.

Meer informatie 
sbnl.be/infopod

INFO POD XL
Onze populaire Info Pod in een groter formaat

Alle infopods worden gemonteerd geleverd met verstelbare voeten en 
wielen (behalve die met verzonken front). Trek de stelvoetjes zo in dat 
de wielen in contact komen met de vloer (beperkte mobiliteit).

Indien u de Info Pod dient te verplaatsen
Onze klantendienst kan u naar actuele websites leiden op basis van wie het laminaat levert, 
zodat u een kleur kunt kiezen die past bij uw behoeften, bv. u wilt een Info Pod in eikenfineer. 
Prijzen kunnen variëren afhankelijk van het materiaal, maar de leveringstermijn is meestal 
ongeveer 6-8 weken vanaf de datum waarop u uw bestelling plaatst.

Meer kleuren of houtsoorten? 

Verstelknop

Kabeldoorvoer

https://sbnl.be/infopod
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LAAT UW BEZOEKERS IETSJE DICHTERBIJ KOMEN!

Info Pod, verzonken front

Formaat B1200 x D770 x H690-1170 mm

Materiaal Multiplex laminaat met gepoederlakt 
metaal statief en metaal steunplaat

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen
voor Eurobib Direct

Geleverd Volledig gemonteerd 

Denk aan toegankelijkheid!
Ideaal voor rolstoelgebruikers (lage positie) en 
rollatorgebruikers (hoge positie). Uitgerust met een 
steunplaat in de basis om stabiliteit te garanderen
(verstelbare poten en transportwielen niet inbegrepen).

E4683 wit/donkergrijs   €4166,00 
E4684 lichtgrijs/donkergrijs €4166,00

Nieuw !

”Onze nieuwe verstelbare 
Info Pod met verzonken 

voorkant is een grote hulp 
voor onze bezoekers en ons 

personeel. Het vergemakkelijkt 
ons werk en onze interacties 
met al onze bezoekers. Het 
verzonken front maakt het 
mogelijk voor bezoekers 

om dichterbij te komen met 
volumineuze tassen, en is 

ook een hulp voor bezoekers 
die een rolstoel of rollator 

gebruiken. Het voelt geweldig 
om de toegankelijkheid in de 

bibliotheek te vergroten.”

Carina Bonde en Maria Nilsson, 
Jonstorp-bibliotheek, 

Höganäs, Zweden

Help uw bezoekers op een verwelkomende en waardige manier.
We kunnen allemaal de toegankelijkheid verbeteren (ongeacht of uw bezoekers een rolstoel of een rollator gebruiken)!
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E3714

E3715

E3716

Showalot

Flatline

InformLook Up
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Meer informatie – sbnl.be/zoekstations

FLATLINE ZOEKSTATIONS

Classic Line

Tegenwoordig hebben de meeste bibliotheken zelfbedieningssta-
tions voor verschillende doeleinden, zonder dat je daarvoor hulp 
hoeft te bieden. Deze stations bevinden zich meestal bij de in- en 
uitgang om het voor zowel de bezoekers als voor het personeel 
gemakkelijker te maken (voor het geval er alsnog assistentie nodig is).

Heb je hulp nodig om geïnspireerd te raken?
Neem contact met ons op via e-mail: info@sbnl.be
Wij geven u graag advies!

Flatline zoekstation

Flatline zoekstation, Slim

Flatline zoekstation, Box

Flatline zoekstation, Elektro

Formaat Staand: B630 x D590 x H1065 mm
Zittend: B630 x D590 x H820 mm 

Materiaal Gepoederlakt metaal, roestvrij 
staal, melamine op spaanplaat

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Formaat B535 x D520 x H250 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Formaat B535 x D520 x H638 mm

Materiaal Melamine op spaanplaat, 
gepoederlakt metaal

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Formaat B630 x D590 x H630-1292 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal, roestvrij 
staal, melamine op spaanplaat

Design Schulz Speyer

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Functioneel, handig en stabiel
Populaire zoekstations voor zowel staand als 
zittend gebruik. Incl. bescherming voor de 
computer en kabels.

Handig en ruimtebesparend
Hangend zoekstation dat niet veel plaats nodig heeft.

Hangend zoekstation
Wordt geleverd met een afsluitbare PC-kast.

Kies de optimale werkhouding!
Verstelbare hoogte (incl. bovenblad, bescherming 
voor de computer en kabels). PVC-vrije hefkolom 
en Piezo™ antibots technologie.

E3711 staand   €674,00 
E3712 zittend   €674,00

E3719    €389,00 

E3718    €690,00

E3713    €1490,00

E3714 CPU-houder €114,00
E3715 PC-compartiment €316,00
E3716 Monitorbeugel €105,00

Accessoires voor Flatline zoekstation

Meer specificaties 
 op sbnl.be

LAAT BIBLIOTHEEKGEBRUIKERS 
VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 
EN ZICHZELF BEHELPEN

https://sbnl.be/zoekstations
https://sbnl.be
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E3862

E4047
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Formaat B420 x D520 x H990 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal, rubberen 
mat, gelamineerd berken multiplex

Wielen Ø80/40 mm

Design Tom Stepp voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

Een veilige manier om de bezoekers te 
begeleiden via een tablet
Geschikt voor tablets met afmetingen van 7“ tot 
13” die veilig opgesloten zitten in de houder waar-
door het onmogelijk te verwijderen is. Kies voor 
een horizontale of verticale plaatsing (360° draai-
baar) en aan te passen voor de beste leeshoek. 

Hoogteverstelbaar, veelzijdig en op wieltjes
Veelzijdige tafel in handig formaat, ideaal voor 
laptops. In hoogte verstelbaar; handmatig vast te 
zetten met een eenvoudige handgreep. Schuin 
tafelblad met een gemakkelijk te grijpen handvat
waardoor de tafel eenvoudig te verplaatsen is.

E3862 tafelmodel €134,00 
E3863 tafelklem €168,00
E3864 vloerstandaard €218,00
E3865 muurmodule €61,00
E3866 arm voor muurbevestiging €167,00

E4047  €473,00 

Tablet Houders

MoveIT

Silent Socks zijn een ingenieuze oplossing voor een 
eeuwenoud probleem: Stoelen die een vervelend, schrapend 
geluid produceren en krassen op de vloer maken.

Voorkom lawaai

sbnl.be/silent-socks

BIBLIOTHEEKREKKEN & ACCESSOIRES

Gratis levering vanaf €250   I   Snelle orderverwerking   I   2 jaar garantie   I   www.sbnl.be

https://sbnl.be/silent-socks
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METALEN BIBLIOTHEEKREKKEN

60/30 classic steel 
rekkensysteem

Afmetingen (mm)
• Hoogtes: 1220 / 1520 / 1820 / 2120
• Breedtes: 750 / 900 / 1000
• Dieptes: 225 / 250 / 300 / 400

Materiaal
• 60 x 30 mm rechthoekige stalen
    buizen

Eindpanelen 
• Hout, geperforeerd staal of glas
• Gesleufde houten eindpaneel

Rugpanelen 
• Rugpanelen in hout of als prikbord
 bekleed met stof

Legborden
• Horizontaal, achteroverhellend of schuin
• Hout of metaal
• Met of zonder achterrand
• Bovenlegbord met of zonder 
 signalisatieprofiel

Kleuren
• De metalen delen kunnen worden
 gepoedercoat in de kleur van uw keuze
• De houten delen kunnen worden
 geleverd  in diverse fineer of kleurlak   
 soorten

Functies
• Tijdschriftendisplays
• Opslag en / of presentatie van boeken,  
 tijdschriften en andere media
• Lockers, werkstations, zitplaatsen
• Mogelijkheid tot integratie van
 audio-visuele apparatuur

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

Ontdek alle functies en 
accessoires onlineAlle stalen onderdelen in ons assortiment voldoen aan de criteria 

van het Eco-label, Svanen. Duurzaam, veilig en milieuvriendelijk.

Het Scandinavische Milieukeurmerk

Het 60/30 Classic Steel bibliotheekrek is een op zichzelf staand opbergsysteem en is het resultaat van jarenlange ervaring en succes. 
De modulaire structuur en breedte van de rekken zorgen voor een optimale benutting van de ruimte door middel van relevante functies. 

De flexibiliteit van het systeem maakt de weg vrij voor een rijke verscheidenheid aan individuele oplossingen.

Contacteer ons 

voor prijzen

60/30 classic steel rekken worden geleverd als enkelzijdige, 
dubbelzijdige, ronde en aan de muur bevestigde varianten; 
met eindpanelen in verschillende materialen; legborden 
voor verschillende doeleinden; en een breed scala aan door-
dachte accessoires die ongekende mogelijkheden creëren.

60/30 Round

60/30 Classic

60/30 Classic

60/30 Classic

De 60/30 collectie, naast het rekken-
systeem, bestaat uit een aantal extra 
producten om het interieur een uniforme 
uitstraling te geven. Neem contact met 
ons op voor informatie over de 60/30 
boekenwagen en 60/30 Expo.
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Uniflex

Rondea

UniflexQuadra

Uniflex

Rondea Quadra
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Uniflex, Quadra en 
Rondea 
Afmetingen (mm)
• Hoogtes: 1100 / 1500 / 1750 / 1860 / 
    2050 / 2250 / 2575
• Breedtes: 500 / 750 / 900 / 1000
• Dieptes:: 250 / 300 / 350

Materiaal
• Un: 30 x 30 mm vierkante stalen buizen 
• Qu: 30 x 30 mm vierkante stalen buizen
• Ro: Ø28 mm ronde stalen buizen

Eindpanelen 
• Uniflex: Hout, geperforeerd staal  
 of veiligheids-/acrylglas
• Quadra/Rondea: Geperforeerd staal

Legborden
• Horizontaal, kops- of schuin
• Schuinstelbeugels
• Hout of metaal
• Met of zonder achterrand
• Met of zonder plint (alleen Uniflex)
• Met metalen of houten bovenblad
 (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 kleurenkaart.
 Andere oppervlakken, fineren en  
 kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Functies
• Tijdschriftendisplay
• Opslag en / of presentatie van boeken,
 tijdschriften en andere media
• Kasten, schuifdeuren, werkstations, enz.

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

METALEN BIBLIOTHEEKREKKEN

Ontdek alle functies 
en accessoires online

Metalen onderdelen zijn gelakt volgens DIN 50942 met een bijzonder resistente, 
milieuvriendelijke, fornuisemaille poedercoating. De meeste metalen hulpstukken 
zijn verchroomd 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.

Certificaten

De Uniflex, Quadra en Rondea stalen bibliotheekrekken bieden een breed scala aan mogelijkheden in uw bibliotheek!
De vrijstaande bibliotheekrekken met verschillende afwerkingen, tal van legborden en functies zorgen voor

individuele bibliotheekontwerpen en zijn bijzonder geschikt voor gebruik
in grotere bibliotheken zoals in openbare en schoolbibliotheken.

Contacteer ons 

voor prijzen
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E2725

E76230 E3347

E3277 + E3335

E3278

E2034
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ACCESSOIRES VOOR METALEN BIBLIOTHEEKREKKEN
Hier vindt u een selectie van handige magnetische accessoires in klein formaat.

Alles wat u nodig heeft om uw werk te vergemakkelijken en uw bezoekers te helpen vinden waarnaar ze op zoek zijn.

Regular

Stopper

XL
Clip-on

PS

Cecilia

Formaat B/D150 x H170 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Eenheid 10 st.

Formaat B125 x H170 mm 
Voorrand: D130 x H25 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Eenheid 10 st.
Formaat B/D150 x H220 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Eenheid 1 st.
Formaat D140 x H190 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Eenheid 10 st.

Formaat B140 x H215 mm

Materiaal Kunststof, PS

Eenheid 10 st.
Formaat S: B120 x H150 mm

L: B150 x H220 mm

Materiaal Gepoederlakt metaal

Eenheid 10 st.

Onze bestseller sinds jaren
Functionele boekensteun in verschillende kleuren.

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

Voor de echt grote boeken
Praktische boekensteun in een groter formaat. 

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

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

Robuust met handige grip
Handige boekensteun. Wit gelakt stevig plaatstaal 
met iets uitgevouwen bovenkant.

E3171  grijs €38,00/verp.
E3172  blauw €38,00/verp.
E3242  rood €38,00/verp.
E3173  zwart €38,00/verp.
E3174  wit €38,00/verp.

E3276  grijs, rechtse €75,50/verp.
E3277  wit, rechtse €75,50/verp.
E3278  grijs, linkse €75,50/verp.
E3279  wit, linkse €75,50/verp.

E3178  wit €4,60
E3179  grijs €4,60

E3325  links €60,00/verp.
E3326  rechts €60,00/verp.

E3218  transp., grijs €67,00/verp.
E3219  transp., helder €67,00/verp.
E3221  lichtgrijs €67,00/verp.

E3176  S €64,00/verp.
E3177  L €87,00/verp.

BOEKENSTEUNEN

Magnetische etiketstrip

Formaat B20 mm x L10 m

Materiaal Ferrietmagneet met kunststof 
afwerklaag

Duidelijk en eenvoudig in gebruik voor het merken 
van bijv. metalen legborden, zijwanden of display-
houders. Schrijf direct op de strip met de speciale 
merkpen of maak gebruik van markeertape.

E3336  wit €18,25
E3341  zwart €18,25

Magnetische kleefband

Formaat B20 mm x L10 m

Dikte 0,7 mm

Zelfklevend 
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.

E3337   €29,80

Magnetische displaylijst

Magnetenset

Formaat L1000 mm

Materiaal Kunststof met magnetische 
achterkant

Formaat Ø30 mm

Eenheid 5 st.

Geschikt voor metalen legborden met een dikte van 
minimaal 25 mm. Afsnijden tot gewenste lengte.
Blanco etiket inbegrepen.

Praktisch accessoire zodat u vanalles kan ophangen 
zoals tekeningen, enz.

E3335   €7,00

E76230   €3,40/verp.

Zwarte siliconen tape met oneffen oppervlak. 
Tape kan worden aangebracht op de onderkant 
van de boekensteun om wegglijden te voorkomen.

Antisliptape

Magnetische lijsten

Formaat A4

Materiaal Kunststof, magnetisch frame

Eenheid 2 st.

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

E3774  zwart   €27,00/verp.
E3775  zilver €27,00/verp.

E2034  Markeerpen, set €4,40
E3347  Labelmaker €59,50
E3344  Markeertape €27,50

Accessoires voor magnetische lijst/strip

Meer informatie  
sbnl.be/boekensteunen

https://sbnl.be/boekensteunen
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Softline

Slimline / Puzzle

FrontlineRatio

Softline

Softline Slimline Frontline

Slimline Frontline

Ratio
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Softline, Slimline 
en Frontline

Ratio

Afmetingen (mm)
•  Hoogtes: 920/1220/1520/1820/2120
•  Breedtes: 750/900/100
•  Dieptes: 250/300/400

Materiaal
•  Gelakte MDF, gefineerde spaanplaat 
 
Eindpanelen
• Hout 
• Gesleufde houten zijwand 
 
Rugpanelen
• Stalen dwarsraam of houten rugpaneel 
 
Legborden
•  Horizontaal, achteroverhellend of schuin
•  Hout of metaal
•  Met of zonder achterrand
•  Bovenste legbord met of zonder  
 signalisatiepaneel 
 
Kleuren
• De metalen delen kunnen worden
 gepoedercoat in een kleur naar keuze
• De houten onderdelen kunnen
 worden geleverd in verschillende  
 houtfineer soorten of gelakt in de  
 NCS kleur naar keuze

Afmetingen (mm) 
•  Hoogtes: 1096/1512/1768/2056/2248 
•  Breedtes: 500/750/900/1000
•  Dieptes: 250/300/350

Materiaal 
•  Gefineerde/melamine beklede 
spaanplaat 
 
Eindpanelen  
• Hout
• Eindpanelen in geperforeerd staal

Rugpanelen
• Dwarsraam, kruisschoor of houten  
 rugwand 
 
Legborden
•  Horizontaal of achteroverhellend
•  Hout of metaal
•  Met of zonder achterrand
•  Bovenlegbord met of zonder  
 signalisatieprofiel
•  Onderste legbord met of zonder plint 
 
Kleuren en oppervlakken
• De stalen onderdelen kunnen worden  
 gepoedercoat volgens onze algemene  
 kleurenkaart. Andere kleuren zijn  
 beschikbaar op aanvraag
• De houten delen kunnen worden  
 geleverd in ons standaard kleuren- 
 assortiment melamine of in fineer  
 Andere oppervlakken, fineer en  
 kleuren zijn op aanvraag beschikbaar

Ontdek alle functies 
en accessoires online

Onze klassieke houten bibliotheekrekken met uitgesproken houtgevoel dat een moderne, 
Scandinavische uitstraling biedt, één van de meest functionele en flexibele oplossingen op de markt.

HOUTEN BIBLIOTHEEKREKKEN

Softline, Slimline en Frontline 
kunnen vervaardigd worden uit hout 

afkomstig uit verantwoorde 
bosbouw

Contacteer ons 

voor prijzen
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E76200 E76202 E76208E76206E76204 E76210

E76206 + E76207
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Formaat Start: B945 x D300 (enkel) / D600 
(dubbel) x H1520 mm 
Aanbouw: B923 x D300 (enkel) / 
D600 (dubbel) x H1520 mm

Legborden Enkel: 5, inclusief bovenlegbord
Dubbel: 10, inclusief bovenlegbord

Formaat Start: B945 x D300 (enkel) / D600 
(dubbel) x H1820 mm 
Aanbouw: B923 x D300 (enkel) / 
D600 (dubbel) x H1820 mm

Legborden Enkel: 6, inclusief bovenlegbord
Dubbel: 12, inclusief bovenlegbord

Formaat Start: B945 x D300 (enkel) / D600 
(dubbel) x H2120 mm 
Aanbouw: B923 x D300 (enkel) / 
D600 (dubbel) x H2120 mm

Legborden Enkel: 7, inclusief bovenlegbord
Dubbel: 14, inclusief bovenlegbord

H1520 mm H1820 mm H2120 mm

E76200  enkelzijdig, start €358,00 
E76201  enkelzijdig, aanbouw €316,00
E76202  dubbelzijdig, start €667,00
E76203  dubbelzijdig, aanbouw €567,00

E76204  enkelzijdig, start €414,00
E76205  enkelzijdig, aanbouw €365,00
E76206  dubbelzijdig, start €775,00
E76207  dubbelzijdig, aanbouw €662,00

E76208  enkelzijdig, start €458,00 
E76209  enkelzijdig, aanbouw €407,00
E76210  dubbelzijdig, start €884,00
E76211  dubbelzijdig, aanbouw €756,00

Klaar voor montage; beslag inbegrepen!
De kastsecties worden met behulp van een 
metalen kruisschoor 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 verwijderd zonder hierbij de 
positie van de overige legborden te veranderen.

De kast wordt geleverd met één hangende boeken-
steun per legbord (geldt niet voor onderste legbord). 
Beslag voor montage van twee legborden/sectie 
als schuin legbord zijn inbegrepen.

Materiaal Melamine met berkenpatroon, 
metalen gepoedercoate legborden
met kunststof achterrand, chrome 
metaal boekensteunen

Overige Belastbaar vermogen 80 kg / legbord

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

One

E76215 Hangende boekensteun, 5 st. €28,70/verp.

Accessoires voor One

Ontdek al onze producten 
op sbnl.be/boekenkastHeb je hulp nodig om het bovenste legbord te bereiken, effectiever 

gebruik te maken van de eindpanelen of bezoekers te laten vinden 
wat ze zoeken? We geven u graag advies!

Meer boekensteunen op p. 95.

Meer boekblokken op p. 100-101.

Alles wat u nodig heeft 
voor de perfecte boekenplank

Step Two

Formaat B465 x D550 x H1400 mm

Materiaal Gelakt metaal, treden in hout

Wielen Ø125 mm

Design Tom Stepp voor Eurobib Direct

Geleverd Ongemonteerd - Zelf te monteren

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 ondersteuning.
Maakt het werken makkelijker en veiliger!

ACCESSOIRES VOOR BIBLIOTHEEKREKKEN

E4049  €419,00 

Twigs

Kikalong

Houten boekblok

Formaat B226 x D110 x H246 mm

Materiaal Gelakt metaal

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

Formaat Ø410 x H400 mm

Materiaal Geëmailleerd staal

Formaat S: B35 x D135 x H232 mm
L: B70 x D135 x H232 mm

Materiaal Gelakt MDF

Design Louise Hederström voor 
Eurobib Direct

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.

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.

Boekblokken of verdelers
Solide boekblokken om rechtstreeks te beschrijven 
of te voorzien van een zelfklevend etiket.

E3819  rechts €11,00
E3820  links €11,00

E3444  zwart €57,80
E3445  lichtgrijs €57,80

E3350  S, 10 st. €155,00/verp.
E3351  L, 5 st.  €86,00/verp.

BIBLIOTHEEKREK IN BERKENDECOR
One is een voordelig, iets eenvoudiger bibliotheekrek, dat alsnog volledig is aangepast aan de hoge eisen van bibliotheken.

Een combinatie van stabiliteit en slijtagebestendigheid in een moderne vormgeving.

Ongemonteerd

https://sbnl.be/boekenkast
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In-between

In-between, Extra dun

Formaat B63 x D129 x H239 mm 
+ 25 mm stopper

Materiaal Acryl, PMMA

Dikte 6 mm

Design Franz James voor Eurobib Direct

Formaat B8 x D129 x H239 mm 
+ 25 mm stopper

Materiaal Acryl, PMMA

Dikte 8 mm

Design Franz James voor Eurobib Direct

Spannende, flexibele en gebruiksvriendelijke
“on-shelf” begeleiding, vervaardigd in een hoge 
kwaliteit glass-look of fluorescerend neon acryl.
Voorzien van een labelhouder.

Extra dun boekblok met plankenstop
Voorzien van een labelhouder.

E3317 glass look € 21,00
E3318 fluorescerend limoengroen €24,00
E3319 fluorescerend rood €24,00
E3320 fluorescerend blauw €24,00

E3321 glass look €35,00 

E3208  Boekblokstroken, A-Z €15,00/verp.
E3206  Boekblokstroken, blanco €4,40/verp.
E2269  Boekblokstroken, Lion €4,40/verp.
E2278  Symbool sticker, fantasie €6,80/verp.
E2287  Symbool sticker, thriller €6,80/verp.
E2288  Symbool sticker, eng €6,80/verp.

Accessoires voor In-Between

Wanneer u op zoek bent naar net dat ietsje extra voor uw legborden.

ACRYLATEN BOEKBLOKKEN

Franz James is sinds jaar en dag onze ”in-house designer”.
Ontwerper van enkele van onze meest populaire collecties.
U heeft ze toch niet gemist, of toch?

Ontmoet de ontwerper
sbnl.be/franzjames

Indien u andere kleuren wenst, 
neem contact met ons op.

Wij hebben meer stickers beschikbaar online...

Meer informatie
sbnl.be/boekblokken

Boekblok

Formaat B36 x D125 x H222 mm

Materiaal Kunststof, PP

De flexibele plankmarkering
Veelzijdige en flexibele plankmarkering, gemaakt 
van milieuvriendelijk plastic.

E3282  lichtgrijs €4,10
E3300  grafietgrijs €4,10
E3293  rood €4,10

E3281  lichtgrijs €6,60
E3275  grafietgrijs €6,60
E3291  rood €6,60

E3283  lichtgrijs €7,50
E3271  grafietgrijs €7,50
E3290  rood €7,50

E3272  lichtgrijs €5,10 
E3273 grafietgrijs €5,10
E3274 rood €5,10

Boekblok met bodem

Boekblok met plankenstop

Boekblok met boekensteun

Boekblok met plankenklem

E3208  A-Z, 30 st. €15,00/verp.
E3210  blanco, rood, 100 st. €5,30/verp.
E3206  blanco, wit, 100 st. €4,40/verp.

E3203  Beschermstroken, 25 st. €5,70/verp.

Formaat B31 x H217 mm

Materiaal Papier

Formaat B32 x H217 mm

Materiaal Kunststof, PVC

Boekblokstroken/beschermstroken

Dubbelzijdige etikethouder E3216  A-Z, 30 st.  €26,00/verp.
E3246  blanco, rood, 25 st. €8,20/verp.

E3247  Beschermstroken, 25 st. €8,20/verp.

Formaat B69 x H217 mm

Materiaal Papier

Formaat B70 x H217 mm

Materiaal Kunststof, PVC

Dubbele boekblokstroken/beschermstroken

De boekblokken bestaan uit drie delen: twee zijden en één basis. 
Dankzij de beschikbare opties, betekent dit dat u uw boekblokken 
in verschillende kleuren en maten kunt samenstellen, afhankelijk 
van uw behoeften. Vind alle modulaire onderdelen in de webshop.

Mix & Match

Capaciteit 2 boekblokstroken

Formaat B3 x H210 mm

Materiaal Kunststof, PP

Eenheid 10 st.

Zichtbaar vanuit twee richtingen
Handig boekblok dat niet veel ruimte nodig heeft.

E3237 lichtgrijs €34,00/verp.
E3229 grafietgrijs €34,00/verp.

Dubbelzijdige, dunne boekblok
Dubbele boekblok

Formaat B73 x D125 x H222 mm

Materiaal Kunststof, PP

Extra duidelijk
Dubbele boekblok in milieuvriendelijk plastic. 
De boekblok bestaat uit 5 delen - 2 buitenzijden, 
1 tussenstuk en 2 bodems.

E3284 lichtgrijs €8,00 
E3301 grafietgrijs €8,00
E3263 rood €8,00

E3294   €4,40

Formaat H217 mm

Materiaal Kunststof, PVC

KUNSTSTOFFEN BOEKBLOKKEN

Moduleerbaar

Opvouwbare labelbeschermer; leesbaar vanuit 
beide richtingen.

https://sbnl.be/franzjames
https://sbnl.be/boekblokken
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VUL DE LEGBORDEN OP!
Hier vindt u een selectie van opwindende presentatie-oplossingen. Oplossingen die niet alleen uw 

bibliotheekrek efficiënter maken, maar ook de legborden een geheel nieuw uiterlijk geven. 
Nog meer oplossingen zijn verder in de catalogus te vinden.

Tijdschriftendisplay

Media cube

Look me up!

Querbox©

Shelf stand

Formaat 12 compartimenten:  
B884 x D120 x H204 mm
9 compartimenten:  
B707 x D120 x H204 mm

Materiaal Acryl, PMMA

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

Materiaal Acryl, PMMA

Formaat Look me up 250: 
B270 x D250 (excl. klep) x H395 mm 
Look me up 300: 
B325 x D300 (excl. klep) x H395 mm

Materiaal Acryl, PMMA

Overige Sleutelgatbevestigingen aan de 
achterkant

Design Eurobib Direct

Formaat B320 x D260 x H320 mm

Materiaal Gelakt metaal

Eenheid 2 st.

Design Schulz Speyer

Capaciteit 12-18 standaard boeken

Formaat B895 x D145 x H190 mm

Materiaal Acryl, PMMA

Eenheid 4 st.

Design Niklas Dahlman voor Eurobib Direct

Handige display voor tijdschriften. Voor plaatsing op 
legborden, tafels en balies.

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.

Exclusieve tijdschriftenboxen
Acrylaten tijdschriftenboxen voor display en 
opslag van tijdschriften/magazines. De klep dient 
eveneens als displayhouder voor het nieuwste 
exemplaar.

Tijdschriftenbox voor legborden 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.

Standaard met zes compartimenten in stevig trans-
parant acryl, voor display van boeken en andere 
media. Combineert opslag en display. Te gebruiken 
bij de meeste bibliotheekrekken.

E34410 12 compartimenten €139,00
E34411 9 compartimenten €108,00

E6703  €66,00 

E5794 aluminiumgrijs €171,00/verp.
E5800 basaltgrijs €171,00/verp.
E5807 lichtgrijs €171,00/verp.
E5808 antracietgrijs €171,00/verp.
E5809 verkeerswit €171,00/verp.

6720  €193,00/verp. 

E50338  mat wit €152,00 
E50339  mat groen €152,00
E50340  mat petroleumblauw €152,00

E50342  mat wit €171,00
E50343  mat groen €171,00
E50344  mat petroleumblauw €171,00

Look me up 250

Look me up 300

Extra kleuren?
Vraag het ons! We kijken er naar uit
u te mogen helpen!

Look me up - Andere kleuren
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LEGBORDMARKERINGEN

Etiketten op rol

Markeerpen

Zelfklevende 
rubriceringsstriphouder

Kastplanknaambord

Labelmaker & Markeertape

Formaat B24 x H12 mm

Materiaal Papier, mat

Eenheid 1000 st.

Formaat B860 x H19 mm

Materiaal Kunststof, PET

Eenheid 10 st.

Formaat B150 x D150 x H26 mm

Materiaal Gepoedercoat plaatstaal

Eenheid 10 st.

Design Schulz Speyer

Markering van boekenruggen.

Pen met inkt op alcoholbasis, met geharde acrylpunt.

Blanco etiket inbegrepen.

Universeel, afneembaar legbordnaambord.

Print etiketten of merk labels
Bekijk alle specificaties in de webshop.

E82050   €16,30/verp. E2034  set, 4 st. €4,40
E2760  zwart, 1 mm punt €1,70

E3310  €19,70/verp. 

E5799  €52,50/verp. 

E3347 LM PNP €59,50 
E3349 LM 500TS €231,00
E3343 Markeertape, wit €22,10
E3344 Markeertape, transp. €27,50

Goed advies hoeft niet duur te zijn. Bezoek vandaag nog onze webshop. 
Hier vindt u een schat aan goodies die het voor uw bezoekers gemakke-
lijker maken om precies het juiste boek te vinden.

Alles wat u nodig heeft voor het markeren!
Meer informatie

sbnl.be/markering

Kleurmarkering, rechthoekig Kleurmarkering, cirkel

Formaat B35 x H22 mm

Materiaal Vinyl

Eenheid 200 st. (10 vellen)

Formaat Ø13 mm

Materiaal Vinyl

Eenheid 100 st. (1 vel)

Zelfklevende kleurmarkeringen op vel. Zelfklevende kleurmarkeringen op vel.

E3181  licht groen €14,30/verp.
E3185  rood €14,30/verp.
E3186  groen €14,30/verp.
E3187  blauw €14,30/verp.
E3188  geel €14,30/verp.
E3189  bruin €14,30/verp.
E3190  paars €14,30/verp.
E3191  grijs €14,30/verp.
E3192  beige €14,30/verp.
E3193  oranje €14,30/verp.
E3194  wit €14,30/verp.
E3195 zwart €14,30/verp.
E3196 alle kleuren (12x200 st.) €134,00/verp.

E2999  oranje €2,40/verp.
E3103  zwart €2,40/verp.
E3104 wit €2,40/verp.
E3105  rood €2,40/verp.
E3106  groen €2,40/verp.
E3107  blauw €2,40/verp.
E3108  geel €2,40/verp.

BOEKVERZORGING
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Filmolux Soft

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte 70 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar Ja

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte 70 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar beperkt

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte 70 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar Nee

Boekfolie van topkwaliteit
Zelfklevende, transparante, glanzende of matte 
folie. Corrigeerbaar (bespaart tijd en geld), kan 
worden gebruikt op vrijwel alle oppervlakken. 
Voorgesneden, beschermlaag (recycleerbaar) met 
ruitjespatroon om makkelijk op maat te snijden. 
Eenvoudig in het gebruik. Aanbevolen voor
mensen zonder ervaring in boekverzorging.

E3005  220 mm, glanzend  €26,60
E660064  240 mm, glanzend €29,00
E3009  260 mm, glanzend €31,40
E660066  280 mm, glanzend €33,80
E3013  300 mm, glanzend €36,20
E660067  320 mm, glanzend €37,00
E660068  340 mm, glanzend €41,00
E660069  360 mm, glanzend €43,50
E3021  380 mm, glanzend €45,90
E660070  410 mm, glanzend €49,50
E3022  450 mm, glanzend €53,30

E3085  220 mm, mat €26,60
E3089  260 mm, mat €31,40
E3093  300 mm, mat €36,20
E3094  380 mm, mat €45,90

E660051  220 mm, glanzend €22,30
E660052  240 mm, glanzend €24,80
E660053  260 mm, glanzend €26,30
E660054  280 mm, glanzend €28,40
E660055  300 mm, glanzend €31,50
E660056  320 mm, glanzend €33,60
E660057  340 mm, glanzend €35,70
E660058  360 mm, glanzend €37,80
E660059  410 mm, glanzend €43,10
E660060  500 mm, glanzend €52,50
E660061  620 mm, glanzend €65,10

E3028  260 mm, glanzend €25,50
E660037  280 mm, glanzend €27,40
E3029  300 mm, glanzend €30,50
E660039  320 mm, glanzend €32,80
E660040  340 mm, glanzend €34,80
E660041  360 mm, glanzend €37,00
E660042  410 mm, glanzend €39,40
E660238  500 mm, glanzend €48,70

Filmolux
Populaire boekfolie
Zelfklevende, transparante, glanzende folie. 
Beperkt corrigeerbaar. Beschikbaar in de meeste 
boekformaten. Beschermlaag met ruitjespatroon 
maakt het makkelijk om op maat te snijden.
Voor gebruikers met enige ervaring.

Onmiddellijke hechting
Zelfklevende, transparante, glanzende folie. Niet 
corrigeerbaar. Onmiddellijke kleefkracht. Beschik-
baar als boekfolie en foliestrook (voorgesneden). 
Voor ervaren gebruikers.

BOEKFOLIES
Versterk en bescherm kaften en barcodelabels!

Hier vindt u onze populairste boekfolies voor zowel beginnende als ervaren gebruikers.

Filmolux 609

Als u uw boeken wilt beschermen en in optimale conditie wilt houden, 
bieden de volgende pagina’s een complete “gereedschapskist” met 
alles wat u nodig heeft om de beste resultaten te bereiken. Bekijk onze 
webshop vandaag nog. Daar vindt u alles, van vouwbenen, boekschrapers 
en praktische snijmatten tot boekenlijm en nog veel meer. Succes!

Uw gereedschapskist
Boekverzorgingsmateriaal 

op sbnl.be/boekverzorging

Foliestrook, rol, 25 m

Foliestrook, rol, 50 m

E3000  20 mm, glanzend €3,00 
E3003  30 mm, glanzend €4,40
E3004  50 mm, glanzend €6,10

E660045  20 mm, glanzend €5,10 
E660046  30 mm, glanzend €7,60
E660047  40 mm, glanzend €10,10
E660048  60 mm, glanzend €15,20
E660049  100 mm, glanzend €25,20

DENK VOORUIT OM UW BOEKEN EEN LANGER LEVEN TE GEVEN!

Met eenvoudige middelen en relatief bescheiden inspanningen kunt u de levensduur van uw boeken 
drastisch verlengen. Hier vindt u een breed scala van onze populaire boekfolies, 

gereedschappen en andere handige gebruiksartikelen.

Grote bestelling?
Vraag een vrijblijvende
offerte aan en geniet
van extra korting!!!

Mail ons op info@sbnl.be

EERSTE HULP BIJ

BOEK-
VERZORGING

https://sbnl.be/boekverzorging
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Foliestrook, rol, 25 m

Bescherming nodig? Voor advies zie 
onze boekverzorgingsgids op www.sbnl.be

E3037  30 mm, glanzend €4,40
E3042  50 mm, glanzend €6,60
E3043  70 mm, glanzend €10,00

E3049  30 mm, mat €4,40
E3050  50 mm, mat €6,60
E3044  70 mm, mat €10,00

Materiaal Kunststof, PVC (Ftalaat-vrij)

Dikte 90-100 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar beperkt

E3035  240 mm, glanzend €24,50 
E3038  260 mm, glanzend €26,50
E3039  300 mm, glanzend €30,00
E3040 360 mm, glanzend €35,50
E3041  450 mm, glanzend €45,00

E3036  240 mm, mat €24,50
E3045  260 mm, mat €26,50
E3046  300 mm, mat €30,00
E3047  360 mm, mat €35,50
E3048  450 mm, mat €45,00

Eurobib boekfolie
Populaire boekfolie en foliestrook
Zelfklevende, zeer transparante, glanzende of 
matte folie; medium hard.
Beperkt corrigeerbaar. Voor ervaren gebruikers.

Materiaal Kunststof, PP

Dikte 80-90 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar beperkt

E3020  220 mm, glanzend €20,70
E3033  260 mm, glanzend €24,40
E3032  300 mm, glanzend €28,10
E3034  360 mm, glanzend €33,10

Boekfolie die zacht is voor het milieu
Plastic folie vervaardigd in milieuvriendelijk, 
hittebestendig plastic. Sterke hechting; In beperkte 
mate corrigeerbaar. Kan veilig gebruikt worden 
voor barcodes en andere gedrukte tekst.
Voor ervaren gebruikers.

Eurobib milieufolie

Materiaal Kunststof

Dikte 90 μm

Eenheid Rol, 13.7 m

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte 250 μm

Eenheid Vellen, 100 st.

E3112 38 mm €11,50
E3113  50 mm €13,90

E82120 220 x 330 mm €73,00/verp.

Veelzijdig, duurzaam
Zelfklevende, transparante tape. Scheurt niet, 
verkleurt niet en is beschrijfbaar. Voor reparatie, 
bescherming en versteviging van boeken, tijd-
schriften en paperbacks.

Beschermen van boekjes, folders
Zelfklevend, stevig, transparant en blank plastic-
folie. Uitstekend geschikt voor versterking van 
kleine kaften, folders etc.

Scotch kleefband

Harde folie

Polyvinylchloride, PVC
Kleurloze vinylchloridepolymeer. Het plastic 
wordt meestal gemengd met additieven 
zoals weekmakers, vulmiddelen en 
smeermiddelen, alsmede stabilisatoren.
Over het algemeen is de kunststof goed 
bestand tegen chemicaliën. Echter heeft 
het ook een laag verwekingspunt.

Milieubelasting
Niet geclassificeerd 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), vergelijkbaar met poly-
etheen maar stijver. Hoge weerstand 
tegen vermoeiing, lage dichtheid, goede 
elektrostatische eigenschappen, goede 
weerstand tegen chemicaliën 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. Geen 
speciale zuiveringsapparatuur nodig 
tijdens de verbranding.

Plastische eigenschappen
& milieu-impact

Handig om te weten!

Milieuvriendelijk
Ftalaat-vrij

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 aanhechtings-
vermogen wordt door ons twee jaar
als optimale gebruikstermijn aangegeven.

Matte of glanzende folie?
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.

Gemakkelijk te corrigeren!
Twijfelt u of bent u bang dat u het ver-
keerd doet? Probeer eens corrigeerbare 
folies. Deze folies kunnen worden los-
gemaakt en weer opnieuw worden 
vastgezet. Na 24 uur heeft de lijm zich 
gestabiliseerd en dan zit de folie helemaal 
vast. Andere folies die hier als corrigeer-
baar worden aangegeven hechten sneller 
en kunnen direct na het kaften eventueel 
worden gecorrigeerd.

Het is de gemakkelijkste oplossing om het 
leven van populaire boeken te behouden en 
te verlengen. Je voorkomt niet alleen slijtage 
aan boeken en spaart geld, maar je zorgt 
er ook voor dat je het beschikbare budget 
beter kan gebruiken om nieuwe titels aan te 
kopen in plaats van oude te vervangen.

We hebben praktisch alles wat u nodig heeft 
om boeken te beschermen. Boekfolie die 
door bibliotheekmedewerkers kan worden 
gebruikt om prentenboeken te repareren, 
en door boekverwerkers om volledig 
voorbereide boeken aan de bibliotheek af 
te leveren. Houd er rekening mee dat zelfs 

BOEKFOLIE IS DE PERFECTE MANIER OM GELD TE BESPAREN

¥€$!

volledig voorbereide boeken nog enige zorg 
kunnen nodig hebben, bijv. om ruggen te 
versterken en te repareren, uitgescheurde 
of (deels gescheurde) pagina’s opnieuw aan 
te brengen. Hulp is binnen handbereik. We 
kunnen u advies geven waarmee u geld kunt 
besparen!  

Meer informatie 
sbnl.be/boekverzorging

https://sbnl.be/boekverzorging
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OMSLAGEN & INSTEEKHOESJES
Goed advies hoeft niet duur of complex te zijn!

Hier vindt u een selectie accessoires voor het toevoegen van hoesjes aan boeken of het beschermen van boeken en labels.

Materiaal Bindgaas

Dikte 170 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar Nee

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte 60 μm

Eenheid 25 st.

Corrigeerbaar Nee

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte 180/140 μm

Eenheid 100 st.

Materiaal Kunststof, PVC

Eenheid S: 144 st.
M/L: 100 st.

Materiaal Kunststof, PP

Dikte 55 μm

Eenheid 1000 st.

E3109 20 mm €9,30 
E3110  30 mm €15,40 E3091 57 mm €7,50/verp.

E3092  87 mm €11,00/verp.

E2320 B90 x H60 mm €30,90/verp. 

E2371  B90 x H135 mm €58,00/verp.

E2322  B90 x H57 mm €37,60/verp.

E3154 180 x 265 mm €30,70/verp.
E3156  198 x 310 mm €39,80/verp.
E3157  200 x 310 mm €39,80/verp.
E3160  202 x 310 mm €39,80/verp.
E3161  204 x 310 mm €39,80/verp.
E3155  300 x 500 mm €60,90/verp.

E660152 S: 75 x 75 mm €19,70/verp.
E2856  M: 100 x 100 mm €15,00/verp.
E2851  L: 140 x 140 mm €22,10/verp.

E3096 35 x 25 mm €8,00/verp.
E3086  65 x 53 mm €16,75/verp.
E3099  75 x 35 mm €15,00/verp.
E3087  100 x 40 mm €17,25/verp.
E3090  113 x 48 mm €22,50/verp.

Sterke stof voor bedekken van plooien 
Textiel, wit-zuurvrij, zeer scheurbestendig, milieu-
vriendelijk en biologisch afbreekbaar.

Geef uw boeken vleugels
Zelfklevende tape met gepatenteerde rugperforatie 
voor makkelijk gebruik. 
Verkrijgbaar in twee verschillende formaten.

Ongevouwen insteekhoesje, 500 st.
Verkrijgbaar op rol om erop te printen.

Insteekhoesje, diep, 500 st.
Voorgevouwen. Niet zelfklevend.

Zelfklevend insteekhoesje, 100 st.
Credit card formaat - Ideaal voor bibliotheekkaarten

Gebruik opnieuw en opnieuw en opnieuw
Voor snelle en eenvoudige bescherming van boeken 
tegen slijtage en vuil. Aangezien deze kaften niet 
zelfklevend zijn en bovendien flexibel qua breedte, 
kunnen ze meerdere keren worden gebruikt. Ook 
geschikt voor boeken van verschillende omvang.

Ideaal voor boekkaarten
Zelfklevende, transparante en driehoekige hoesjes. 
Beschikbaar in drie formaten.

Zelfklevende, transparante folie. Veilig te gebruiken 
op barcodes. Van milieuvriendelijk materiaal. 
Hittebestendig. Verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen.

Filmoplast SH Easy Wings

Insteekhoesjes

Paperbackomslag
Boekhoekjes, Filmolux

Etiketbeschermers

Materiaal Zuurvrij linnen

Dikte 240 μm

Eenheid Rol, 10 m

Corrigeerbaar Nee

Materiaal Geplastificeerd bindgaas, PVC

Dikte 240 μm

Eenheid Rol, 25 m

Corrigeerbaar Nee

Materiaal Kunststof, PVC

Dikte Voorkant: 140 μm / Achterkant: 45 μm

Eenheid AI, AII, BI, BII, Ci, CII:10 st. 
EI, EII: 5 st.

E660083  30 mm, wit €10,20 
E660084  30 mm, zwart €10,20
E660086  30 mm, blauw €10,20
E660089  30 mm, grijs €10,20

E3121  50 mm, wit €17,20
E660092  50 mm, zwart €17,20
E3116  50 mm, blauw €17,20
E3118  50 mm, grijs €17,20

E3122  20 mm, wit €9,50 

E3130 40 mm, wit €19,20
E3129  40 mm, zwart €19,20
E3128  40 mm, rood €19,20
E3123  40 mm, blauw €19,20
E3126  40 mm, groen €19,20
E3125  40 mm, grijs €19,20

E3138  60 mm, wit €28,40
E3137  60 mm, zwart €28,40
E3136  60 mm, rood €28,40
E3131  60 mm, blauw €28,40
E3134  60 mm, groen €28,40
E3133  50 mm, grijs €28,40

E3051  AI, rug 1-21 mm €7,20/verp.
E3052 AII, rug 22-42 mm €7,20/verp.

E3055  CI, rug 1-21 mm €9,80/verp.
E3056 CII, rug 22-42 mm €9,80/verp.

E3053  DI, rug 1-21 mm €13,00/verp.
E3054 DII, rug 22-42 mm €13,00/verp.

E3057  EI, rug 1-21 mm €18,00/verp.
E3058 EII, rug 22-42 mm €18,00/verp.

Duurzame reparaties
Zelfklevende linnen tape. Beschrijfbaar bindgaas. 
Verkrijgbaar in verschillende kleuren en breedtes. 
Voor versterking van rug en omslag van boeken.
Ook ideaal voor achterzijde versteviging/reparatie 
van mappen.

Bindgaas voorzien van kunststof toplaag. 
Zelfklevend en beschrijfbaar. 
Voor extra versteviging en reparatie.

Zelfklevende omslagen voor paperbacks
Transparante, voorgesneden kaft met soepele rug. 
Beschermt en verstevigt boeken en tijdschriften.
Verkrijgbaar in verschillende standaardmaten.
Kies de meest geschikte maat, liefst enkele 
millimeters groter dan het object, voor de beste 
bescherming.

Filmoplast T

Bindgaas, geplastificeerd

Zelfklevende omslagen

Papier Filmoplast P: 20 g/m2

Filmoplast P90: 50 g/m2

Filmoplast P90 Plus: 50 g/m2

Eenheid Rol, 50 m

Corrigeerbaar Nee

E3111  Filmoplast P, 20 mm €15,90
E3139 Filmoplast P, 40 mm €25,20 
E3141  Filmoplast P90, 20 mm €12,30
E3006  Filmoplast P90 Plus, 20 mm €12,30

Voor hoge eisen
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 papier-
vezels en die tegelijk ook voldoen aan de hoge
eisen van musea en archieven.

Filmoplast P

B270 x H186 mm, pocketboeken

B350 x H222 mm, standaard boeken

B410 x H252 mm, tijdschriften

B510 x H320 mm, grote boeken

Meer informatie  
sbnl.be/omslagen

https://sbnl.be/omslagen


Niet gevonden wat u zocht?

Wij hebben nog veel meer producten in ons gamma. 
Ga snel naar onze webshop www.sbnl.be en ontdekt 
ze allemaal. Bij vragen neemt u gerust contact met 

ons op via e-mail op info@sbnl.be of 
per telefoon op 016 623 340. 

Wij helpen u graag verder!

A 
Affichehouder 94
Antisliptape 95
Armstoel 73-77
Audio zetel 70, 74
AV-Keuzevak 48

B 
Balies 82-85
Bewaardoos 37-38
Bezoekersteller 81
Bibliotheekrekken 23, 90-98
Bindgaas 110
Bodemplaat 28, 32
Boekblok 101
Boekbloketiketten 101
Boekblokstroken 101
Boekenbak 38
Boekenbus 45
Boekencarroussel 28
Boekenkast 89-98
Boekenkist 38, 50
Boekenkribbe 11
Boekenstandaard 5-9, 20
Boekensteun 15, 95, 98-99
Boekentoren 28
Boekenwagen 52-61, 64
Boekfolie 105-109
Boekhoekjes 111
Boekversteviging 110-111
Boekverzorging 105-111
Brochurehoes 111
Brochurehouder 11-12
Brochurestandaard 5-11

C 
Carroussel  28
CD/DVD-marker 104
CD-hoesjes 48
CD-kast 48-49
CD-opslag 48-49
CD-tabs 48
CD-verpakking 48
Computerstation 25-26, 82-88
CPU-houder 86

D 
Deponeerkast 62
Displayhouder 5-6, 8, 9
Displaykubus 11
Displaymeubel 23-28
Displayplank 12, 17
Displayplatform 11, 32
Displaystandaard 5, 6, 8, 9, 18, 20
Displaywagen 54, 59
Displayzuil 28, 35
Draagtas 81
DVD-kast 48
DVD-tabs 48

E 
Etiketbescherming 107-111
Etikethouder 104
Etiketrol 104
Etiketten 104
Expositiebord 30

F 
Fauteuil 73
Foliestrook 107-108

G 
Gaming meubel 78

H 
Hobbelpaard 77
Houten lijst 34

I 
Indextabkaarten 48
Info pod 82-85
Informatiebord 16
Informatiehouder 16
Inleverbox 62
Inleverwagen 54
Insteekhoesje 111

K 
Kapstok 6, 41, 72
Kastplanknaambord 104
Kindermeubilair 63-78
Kindertafel 68
Kleefband 108
Kleeffolie 106-111
Kleerhanger 6, 41, 72
Kleurmarkering 104
Koffer 38, 50, 67
Kom 31
Krantenstok 34
Kruk 68
Kussenwagen 74

L 
Labelhouder 94
Labelmaker 104
Labels 104
Ladder 24, 99
Laptop trolley 55
Leestafel 26
Lettervellen 47
Lounge 70, 73
Luisterzetel 70, 74

M 
Magneetlijst 16, 94
Magneten 64, 94
Magnetische etiketstrip 94
Magnetische display 16, 94
Magnetische kleefband 94
Mandje 81
Markeerkleefband 94
Markeerpen 104
Markeertape 104
Meegroeistoel 76
Mediastandaard 5-11
Mediatoren 28
Mobiele display 23-28
Muurdisplay 12-13, 15, 17, 35
Muusticker 18-19

O 
OPAC lessenaar 86-88
Opbergtafel 73
Open boek display 11
Opslagbox 37-38
Opstap krukje 99

P 
Papierbak 37
Plankenstop 95, 100-101
Plastic tassen 81
Podium 31-32, 41, 66
Prentenboekenbak 32, 40-50
Prentenboektabaarten 47
Presentatiebox 11
Presentatiekubus 11
Presentatiescherm 30
Presentatiestandaard 4-11, 20
Presentatiezuil 28-30
Pupiter 88

R 
Rekkensysteem 23, 90-98
Reparatietape 110
Rubriceringsstriphouder 104

S 
Scheidingswand 41
Schildersezel 67
Schommelpaard 77
Signalisatiepaneel 16

Sofa 73
Stoel 73-77
Stripboektabkaarten 47
Studietafel 25-26
Symbolische labels 100

T 
Tablethouder  88
Tabletstation 88
Tafel 73, 88
Tafelstandaard 18
Tape 108
Tassen 81
Tijdschriftenarchief 35, 103
Tijdschriftenbox 35, 103
Tijdschriftendisplay 35, 103
Tijdschriftenhouder 35, 103
Tijdschriftenmeubel 35
Tijdschriftenomslag 34
Tijdschriftenrek 35
Tijdschriftenstok 34
Tijdschriftentoren 35
Tijdschriftenvak 35
Tijdschriftenverzamelaar 35, 103
Transportverpakking 38

V 
Verrijdbare lessenaar  88
Vloer- en muurstickers 18-19
Voorleeszetel 74-75
Verkleedkoffer 67

W 
Wanddisplay 5, 12-17, 20
Werkstation 25-26, 82-88
Whiteboard 30
Wielen 44-45, 50, 62, 64
Winkelmandje 81

Z 
Zak 81
Zelfklevende omslagen 111
Zetel 73, 74
Zitkussens 69, 74
Zitplaat 32 
Zitzakken 34, 74
Zoekstation 86-88

ALFABETISCHE INDEX VAN HET PRODUCT

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. In het 
geval van direct mail- of webshopcampagnes waarin 
wordt gesproken over bijzondere voorwaarden, zijn 
deze voorwaarden en bepalingen van toepassing op 
alle bestellingen die zijn geplaatst.

BETALINGSVOORWAARDEN
De betalingstermijnen zijn netto 30 dagen te 
rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders is 
overeengekomen. U ontvangt een factuur, er is dus 
geen onlinebetaling vereist. In geval van laattijdige 
betaling zal SBNL - Schulz Benelux een standaard-
rente van 8% per maand of een deel daarvan 
aanrekenen. 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
BTW: BE0421.869.331

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 factuur-
nummer 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 webshop 
raadplegen voor up-to-date informatie over
de leveringstermijnen.

Bestellingen worden geleverd af fabriek. Gratis 
levering wordt aangeboden voor bestellingen van
meer dan €250. De transportkost voor bestellingen 
onder de €250 is €17,50. Bestellingen worden 
verzonden met behulp van de meest voordelige 
verzendingsoptie, 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 aflever-
adres worden ontvangen vanwege de beperkte 
openingstijden, zullen mits extra toeslag opnieuw
worden gepland voor levering. U moet dus altijd 
informatie verschaffen over openingstijden, contact 
en telefoonnummer van de ontvanger bij uw  bestelling. 

Als u uw bestelling niet ontvangt of een vrachtbrief-
nummer nodig heeft om uw bestelling te volgen, 
dan kunt u contact opnemen met de klantenservice.

TRANSPORTSCHADE
In geval van transportschade of ontbrekende
pakketten, gelden de volgende voorwaarden:

A. 
Zichtbare schade aan producten en / of de ver-
pakking 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 onmiddellijk schriftelijk op 
de hoogte worden gebracht van alle beschadigde 
producten. 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 uiterlijk 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 vervoer mogen 
niet worden teruggestuurd naar SBNL - Schulz 
Benelux zonder voorafgaand overleg met de klan-
tenservice. 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 werkdagen 
na ontvangst van uw bestelling bereiken.  

Wanneer u onze klantenservice belt, zal ook worden 
beslist 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 gere-
tourneerde product wenst, moet u een nieuwe 

bestelling plaatsen. Retourzendingen worden
gecrediteerd van zodra ze door ons zijn ontvangen, 
tenzij anders is overeengekomen. In geval van 
betwisting zijn slechts de rechtbanken van Leuven 
bevoegd en is de Belgische wetgeving van kracht.

RETOURZENDINGEN
Als SBNL - Schulz Benelux het verkeerde 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 retourzendingen van 
producten op voorraad. Producten op voorraad zijn 
allemaal producten zonder een leveringssymbool 
dat een leveringstermijn in weken aangeeft. In de 
webshop zijn het allemaal producten vermeld als 
“Op voorraad voor onmiddellijke levering”

Het volgende is van toepassing op retourzendingen:
• Het product moet vrij van gebreken, ongebruikt en  
 in de originele verpakking worden geretourneerd
• Als u het verkeerde product heeft besteld en u  
 wilt het retourneren, moet u leveringskosten en  
 verwerkingskosten van 20 % op het bestelbedrag  
 betalen
• Als SBNL - Schulz Benelux het verkeerde product  
 heeft geleverd, zullen we de kosten voor het  
 retourneren van het product betalen en crediteren
 we het volledige bedrag op uw rekening
• 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

EEN BESTELLING ANNULEREN
Of een bestelling kan worden geannuleerd, 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 bestelling - de bestelling kan worden 
geannuleerd voordat de producten worden verzonden 
door de leverancier. Neem contact op met de 
klantenservice voor verdere informatie. Aangepaste 
bestellingen - de bestelling kan worden geannuleerd 
alvorens de productie start. Neem contact op met 
de klantenservice 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 vergissingen en 
weglatingen. Updates of correcties worden door-
gevoerd in de webshop www.sbnl.be.

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

SBNL - Schulz Benelux en
Eurobib Direct zijn nooit
verder weg dan de 
dichtstbijzijnde telefoon 
of laptop.

Onze klantenservice is geopend: 
Maandag t.e.m. donderdag van 
8.30u tot 17.00u en vrijdag van 
8.30u tot 15.00u 
Tel: 016 623 340 / 085 400 0453
E-mail: info@sbnl.be 

Hier kunt u vragen stellen over 
uw bestelling, de werking en 
het ontwerp van de producten 
en de webshop.



SBNL - Schulz Benelux bvba
Appelweg 94C
B-3221 HOLSBEEK
België

Schulz Benelux bvba
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box E3
2263 AB Leidschendam
Nederland

België tel. 016 623 340 
Nederland tel. 085 400 0453 
info@sbnl.be
www.sbnl.be

Wij staan voor volledigheid

www.sbnl.be

Wij streven ernaar om complete oplossingen 
aan te bieden voor bibliotheken en openbare 
ontmoetingsplekken. We bieden een bijna vol-
ledig assortiment voor bibliotheken en andere 
leeromgevingen. Ontdek onze website boor-
devol inspirerende oplossingen, evenals onze 
webshop met bijna alles wat uw bibliotheek 
nodig heeft. Eenvoudig, snel en 24 uur per 
dag op een computer bij u in de buurt.

Sinds 2000 maken wij deel uit van de 
Lammhults Design Group, wereldwijd befaamd 
voor meubels en interieurontwerp. Via ons 
sterk netwerk kunnen we complete oplossingen 
bieden voor creatieve, aantrekkelijke en func-
tionele interieurs.


