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Makkelijk Lezen Plein / Taalpunt
VOLLEDIG IN HOUT – NIEUW !!
Het nieuwe Makkelijk Lezen Plein / Taalpunt van
BibliDesign in gemelamineerd hout wordt u als
compleet pakket geleverd.
Zodoende kan u zelf op elk ogenblik kiezen welke
combinatie voor u het meest geschikt is.
Bovenaan 1 legbord dat zowel vlak als schuin kan
geplaatst worden, verstelbaar in de hoogte dankzij
de praktische rijboring aan de binnenzijde van de
panelen.
In het midden achteraan 3 doorlopende
browsevakken
In het midden vooraan boekenbak met verstelbare
tussenschotten.
Onderaan eveneens een browsebak. Heeft u deze
niet meteen nodig ? Het bijgeleverde legbord past er
netjes op.
Datzelfde legbord kan u omdraaien en u heeft extra
presentatie. (zie schetsen onderaan deze pagina).
Standaard voorzien van stevige zwenkwielen
waarvan 2 met rem.
Afmetingen:
Totale breedte 90 cm – totale diepte 60 cm – hoogte
ca. 165 cm incl. wielen – hoogte vooraan ca. 83 cm.
Wenst u een ander formaat ? Dat kan. Het meubel
kan naar wens aangepast worden. Wij maken u
graag een aangepast voorstel.
Kleurenkeuze:
Beuk, ahorn, wit, antracietgrijs, rood, oranje, zwart,
avocadogroen, oceaanblauw – volledig unikleur of
combinatie van 2 kleuren.
Gelieve ons te raadplegen indien u een andere kleur
wenst.
Prijs voor dit meubel, excl. BTW:
Meerprijs voor lade ipv browsebak
onderaan:

595,00
50,00
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Makkelijk Lezen Plein / Taalpunt
COMBINATIE HOUT / METAAL – NIEUW !!
De ombouw van dit meubel is volledig in houtplaat, gemelamineerd.
Ombouw: zijpanelen – rug - onderbouw met wielen.
De legborden en de browsebakken bovenaan zijn in metaal.
Standaard inbouw:
2 metalen presentatielegborden
2 metalen browsebakken met verstelbare tusssenschotten
Standaard voorzien van stevige zwenkwielen waarvan 2 met rem.
Afmetingen:
Totale breedte 90 cm – totale diepte 60 cm – hoogte ca. 165 cm incl.
wielen – hoogte vooraan ca. 83 cm.
Wenst u een andere hoogte ? Dat kan. Het meubel kan naar wens
aangepast worden. Wij maken u graag een aangepast voorstel.
Kleurenkeuze ombouw hout:
Beuk, ahorn, wit, antracietgrijs, rood, oranje, zwart, avocadogroen,
oceaanblauw.
Kleuren metaal:
Zwart (Ral 9005) – Blauw (5010) – rood (3003) – groen (6032) –
antracietgrijs (7031) – duivenblauw (5014) – lila (4008) –
aluminiumgrijs (9006) – vuurrood (3020) – lichtgrijs (7035) – geel
(1007) – gebroken wit (1013).
Gelieve ons te raadplegen indien u een andere kleur wenst.
Prijs voor dit meubel
in de standaard uitvoering, excl. BTW:
Meerprijs voor metalen lade ipv browsebak:

795,00
100,00

Sinds dit jaar zijn BibliDesign bvba en Biblionet in
Nederland partners.
Biblionet is sinds jaar en dag gekend bij onze
Noorderburen als hoofdleverancier van school- en
bibliotheekmaterialen en –meubilair, alsook verstrekker
van het meeste drukwerk voor de bibliotheken in
Nederland.
In 2013 ontwikkelden zij een eigen productlijn – de
Foxis-serie, een meubellijn in hout die in jeugd- en
schoolbibliotheken meteen een voltreffer was.
Speciaal voor België werd deze serie uitgebreid met een
Makkelijk Lezen Plein / Taalpunt.
De volledige Foxis-serie vindt u op www.biblioshop.be

BibliDesign bvba – www.biblidesign.be – info@biblidesign.be – tel. 03/425 97 62 - BE 0808 841 923

MAKKELIJK LEZEN PLEIN
TAALPUNT
Makkelijk Lezen Plein / Taalpunt – enkelzijdig en dubbelzijdig – volledig in metaal
Het Makkelijk Lezen Plein / Taalpunt-rek is, net zoals al onze rekkensystemen, opgebouwd uit begin- en
aanbouwelementen, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig.
Alle inbouwmogelijkheden zijn standaard en maken het mogelijk vele combinaties te creëren en ook onderling te
wisselen.
Alle elementen zijn in metaal, met uitzondering van de optionele houten of kunststof sierpanelen, en verkrijgbaar
in een aantal standaardkleuren; een meubel kan in 2 standaardkleuren zonder meerprijs.
Speciale kleuren zijn op aanvraag, evenals een meubel in meer dan 2 kleuren.
Standaardkleuren metaal:
Zwart (Ral 9005) – Blauw (5010) – rood (3003) – groen (6032) – antracietgrijs (7031) – duivenblauw (5014) –
lila (4008) – aluminiumgrijs (9006) – vuurrood (3020) – lichtgrijs (7035) – geel (1007) – gebroken wit (1013).

Makkelijk Lezen Plein – prijs voor een enkelzijdig MLP, verrijdbaar:
H ca. 165 inclusief wielen (ca 152 zonder wielen, met stelvoetjes) – B 95 cm – D 60 cm
Samengesteld uit:
- Topbord
- Presentatielegbord bovenaan – presentatielegbord onderaan, verstelbaar in de hoogte
- Legbord onderaan (voor de stabiliteit van het rek)
- AVM-bak met 4 verplaatsbare verdeelschotten en bak voor grote materialen met 2 verplaatsbare
verdeelschotten in het midden achter elkaar geplaatst, verstelbaar in de hoogte
- Zijpanelen L-vorm afgewerkt met geperforeerde zijpanelen
- Rug in geperforeerd metaal
- 10 presentatiehouders (5 kleine, 5 grote) om in de zijpanelen te klikken
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem
Prijs inclusief levering en plaatsing, excl. 21% BTW:
1.255,95

Taalpunt – prijs voor een enkelzijdig Taalpunt, verrijdbaar:
H ca. 165 inclusief wielen (ca 152 zonder wielen, met stelvoetjes) – B 95 cm – D 60 cm
Samengesteld uit:
- Topbord
- Presentatielegbord bovenaan – presentatielegbord onderaan, verstelbaar in de hoogte
- Legbord onderaan (voor de stabiliteit van het rek)
- 2 bakken voor grote materialen met 2 verplaatsbare verdeelschotten in het midden achter elkaar
geplaatst, verstelbaar in de hoogte
- Zijpanelen L-vorm afgewerkt met geperforeerde zijpanelen
- Rug metalen kader
- 10 presentatiehouders (5 kleine, 5 grote) om in de zijpanelen te klikken
- 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem
Prijs inclusief levering en plaatsing, excl. 21% BTW:
1.245,00

Taalpunt bib Kiel

Makkelijk Lezen Plein /
Jeugdboekenweek 2014 !
bib Permeke Antwerpen
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Inbouwmogelijkheden

Metalen topbord
Topbord in geperforeerd metaal, B 900 mm, D 270
mm. Het topbord geeft de indruk boven het rek te
zweven.
Metalen legbord
Metalen vlaklegbord, B 900 mm, D 270 mm, met
een opstaande achterboord.
Metalen presentatielegbord
Schuin legbord, B 900 mm, D 330
mm, met een opstaande
voorboord.

Metalen bak voor AVM-materialen
B 900 mm, D 250 mm, H 80 mm, inclusief rubbertapijt.
Voor de frontale plaatsing van AVM-materialen, Dwarsliggers®
of pockets.
Metalen bak voor boeken, strips, grotere materialen met
verplaatsbare tussenschotten
B 900 mm, D 270 mm, H 120 mm, inclusief rubbertapijt en 2
verdeelschotten (verstelbaar)
Extra verdeelschotten mogelijk.
Frontale plaatsing
Metalen lade voor boeken, strips, grotere materialen met
verplaatsbare tussenschotten
Metalen lade, B 900 mm, D 270 mm, H 120 mm, inclusief
rubbertapijt en 2 verdeelschotten (verstelbaar)
Extra verdeelschotten mogelijk.
Frontale plaatsing
Lade voor AVM- of kleinere materialen ook mogelijk.

Verbinding zijkaders
Met rugpaneel in (geperforeerd) metaal, B 900 mm
Met kruisschoor: B 900 mm in verchroomd metaal
Met metalen kader: B 900 mm in metaal, kleurkeuze
Rug in hout is mogelijk
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Afwerking eindpanelen

Zijkaders
Zijkaders in L-vorm kunnen achteraan in
de volgende hoogtes: 1210 – 1510 –
1810 – 2110 mm
Het voorste kader heeft een hoogte van
720 mm.
Volledige diepte: 600 mm
De kaders zijn voorzien van boringen
zodat inbouwelementen om de 30 mm in
de hoogte verstelbaar zijn.

Sierpanelen in houtplaat, gemelamineerd
De panelen worden aan de zijkant van een rek bevestigd.
Enkel als begin- en eindpaneel.
Standaardkleuren: beuk, ahorn, rood, wit, oranje,
avocadogroen, oceaanblauw, antracietgrijs, zwart
Andere kleuren op aanvraag
Sierpanelen in geperforeerd metaal
De panelen worden aan de zijkant van een rek
opgehangen zonder gebruik van schroeven/bouten.
Geperforeerde zijpanelen zijn enkel voor
beginrekken en kunnen niet als tussenpaneel
gebruikt worden.

Sierpanelen in kunststof
De panelen worden aan de zijkant
van een rek bevestigd.
Enkel als begin- en eindpaneel.
Kleur te kiezen uit kleurengamma,
doorzichtig, semi-transparant of
volle kleur.

Sierpanelen voor
beginrekken kunnen ook
voorzien worden van
signalisatie of een
gepersonaliseerde tekst /
afbeelding / print

BibliDesign bvba – www.biblidesign.be – info@biblidesign.be – tel. 03/425 97 62 - BE 0808 841 923

MAKKELIJK LEZEN PLEIN
TAALPUNT
Presentatiematerialen
Presentatiehouders voor metalen
geperforeerd rug- en/of zijpaneel
Standaardhouders zijn met een vuldiepte van 3,3
cm en kunnen tot een breedte van 14,5 cm
(kleine houders) of 21 cm (grote houders)
bevatten.
Zij worden geklikt in de perforaties van de rugen/of zijpanelen.

Magneettassen voor A4, A3, A2 en A1
De document-/posterhouders zijn in
doorzichtige kunststof en worden met
magneetlijsten bevestigd. Een documentwissel
is zeer eenvoudig en snel uit te voeren.

Presentatiehouders voor houten of kunststof zijpanelen
Deze houders in U-vorm worden gekleefd, zonder beschadiging aan het paneel
(speciale tape).
De houders hebben een vuldiepte van 6 cm binnenafmeting – hoogte lip 4 cm
Breedte 15 cm – hoogte achteraan 30 cm
Kleurkeuze: wit, lichtgrijs, zwart, rood – andere kleuren mogelijk op aanvraag
Per set van 10 stuks

Signalisatie
Aanduidingsbord MLP
Aanduidingsbord op aluminium voet
voor plaatsing op een topbord.
Mogelijk in enkelzijdige en
dubbelzijdige uitvoering.
Teksten en/of afbeeldingen en
kleuren zijn in overleg te bepalen.

Signalisatie op muur of wand
Uitvoering in overleg

Voor meer informatie: mail naar info@biblidesign.be
Prijzen inclusief levering en plaatsing.
Leveringstermijn: 4 tot 6 weken voor standaarduitvoering
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