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 FOXIS meubellijn
De uitblinker van de klas!
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Sinds de introductie van de nieuwe Foxis
meubellijn “de Bibliotheek op school”,
eind 2013 zijn er al dan 7000 kasten in heel
Nederland, België en Duitsland uitgeleverd.

D

e collectie blijkt te voorzien in
een groeiende behoefte van
bibliotheken en scholen aan
voordelig bibliotheekmeubilair
van hoge kwaliteit. De grote
belangstelling heeft ons in staat gesteld
om aanvullende meubelstukken te
ontwikkelen.
Dankzij de zeer voordelige prijsstelling
en de korte levertijden (meestal

FOXI

S Nu leverbaar in

rechtstreeks uit voorraad) zijn “de
Bibliotheek op school” meubels
voor steeds meer scholen (en voor
bibliotheken die samenwerken met
scholen) de vanzelfsprekende keuze voor
een vrijwel complete inrichting.
Deze brochure geeft u een eerste indruk
van het assortiment. Voor verdere
vragen of afspraken staan we u graag
telefonisch te woord, of per e-mail.

8

kleuren!

Oranje & Ahorn

Ahorn

Beuken

Wit

Avocadogroen & Ahorn*

Rood & Ahorn*

Oceaanblauw & Ahorn*

Antracietgrijs & Ahorn*

Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor de gekleurde kasten (zie *) geldt 5% toeslag. Levertijd 3-5 weken.
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FOXIS collectie
PRENTENBOEKENBAK laag
nu ook verkrijgbaar met 6 browserbakken

VANAF

255

De Foxis prentenboekenbak wordt al jaren toegepast in de 4-vaks
uitvoering. Ideaal voor opbergen van prentenboeken voor de allerkleinsten.
Op veler verzoek nu ook verkrijgbaar in de 6-vaks uitvoering.
 Lees meer op bladzijde

6

EU RO

PRENTENBOEKENBAK hoog1
met 6 browserbakken
Is er de lage Foxis prentenboekenbak voor de allerkleinsten, nu is
er ook de hoge variant voor de kleuters. Met extra ruimte onder
de bakken om nog meer prentenboeken te kunnen opbergen.
Verkrijgbaar in de 6- en 4-vaks uitvoering.
 Lees meer op bladzijde

VANAF

7

360
EU RO

VANAF

PRENTENBOEKENBAK hoog1
met 4 browserbakken

290

BOEKENKAST

EU RO

Enkelzijdig verrijdbaar

Voor de allerkleinsten was er
al de lage prentenboekenbak
met 4 vakken, voor de kleuters
is de hoge variant met
extra opbergmogelijkheden
toegevoegd aan de collectie.
 Lees meer op bladzijde

De Foxis boekenkast is een
voordelige, enkelzijdige
open boekenkast met
voetpresentatieschap.
Hoogte: 1660 mm.
 Lees meer op bladzijde
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UITLEENBALIE

UITLEENBALIE

Rechthoekig hoog

Rechthoekig laag

Foxis rechthoekige uitleenbalie
hoog is voorzien van een kast
met opbergruimte
voor een pc en andere
voorzieningen.
 Lees meer op bladzijde

De Foxis rechthoekige
uitleenbalie laag is
voorzien van een kast met
opbergruimte voor een pc en
andere voorzieningen.
 Lees meer op bladzijde

14

14
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 FOXIS

Praktisch en veelzijdig
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WIELEN

2 Wielen voorzien
van rem

TRANSPARANTE T
 EKSTHOUDER

Dubbelzijdig te gebruiken 85 x 19 cm groot acryl
klembord voor uw eigen logo of tekst. Eenvoudig
aan te passen door de print in de acrylhouder te
vervangen.
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 FOXIS Browserkast
Enkel/dubbelzijdig

VANAF

FOXIS BROWSERKAST ENKELZIJDIG

280

Voor leesboekjes of prentenboeken
De Foxis enkelzijdige verrijdbare browserkast bevat vier brede
browserbakken met verstelbare bodem. Door de in hoogte
verstelbare bodem zijn de browserbakken voor zowel kleine
leesboekjes als voor grote prentenboeken te gebruiken.

E U RO

Eén zijde van de kast is uitgevoerd met een acrylhouder waarin
een tekst geplaatst kan worden. Deze tekst is eenvoudig aan te
passen door de print in de houder te vervangen.

FX2306-PM
enkelzijdig

FOXIS BROWSERKAST
DUBBELZIJDIG

FX2304

Foxis dubbelzijdige verrijdbare browserkast, met aan
weerszijden twee brede browserbakken met verstelbare
bodem. Door de in hoogte verstelbare bodem zijn de
browserbakken voor zowel kleine leesboekjes als voor
grote prentenboeken te gebruiken.

FX2306

Beide zijden van de kast zijn uitgevoerd met een
acrylhouder waarin twee verschillende teksten geplaatst
kunnen worden. Deze teksten zijn eenvoudig aan te
passen door de print in de dubbelzijdige houder te
vervangen.

SPECIFICATIES:
FX2304-PM
dubbelzijdig

TIP!

Afmetingen: H 700 x B 900 x D 600 mm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:
5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2304 dubbelzijdig vanaf E 280,FX2306 enkelzijdig vanaf E 280,-

RECHTHOEKIGE RUBBER MATTEN
voor Foxis Browser-boekenkast
Accessoires voor de Foxis Browser-boekenkast.
Set van 2 of 4 geribbelde rubber matten. Geschrikt voor
de FX2301, FX2302, FX2304, FX2305, FX2306 en FX2311.

SPECIFICATIES:
Afmetingen: L857 x B118 mm
Materiaal:		Zwart rubber
Prijs:
FXRB002 2 stuks
FXRB003 4 stuks

biblioshop.nl

E 12,E 24,-

alles voor bibliotheek en mediatheek
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PrentenFOXIS boekenbak
Ideaal voor elk formaat

MET 4 OF 6 BROWSERBAKKEN
Foxis is een flexibel systeem dat gebruikt kan worden
voor vele doeleinden. Voor het presenteren van de
nieuwste boeken, een multimediakast, een kast voor
knutselwerkjes of als presentatietafel. Geef zelf uw eigen
invulling. De Foxis verrijdbare prentenboekenbak is
voorzien van vier of zes browservakken.

FX0501-PM

SPECIFICATIES:
Afmetingen: H500 x B600/B900 x D600 mm
Materiaal:		
Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met kunststof
abs kantenband
Wielen: 		 4 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:		
FX0501 Prentenboekenbak 4 vakken vanaf E 205,		
FX0601 Prentenboekenbak 6 vakken vanaf E 255,-

NIEUW!

VANAF

205

FX0601-PM

OPTIE 1

OPTIE 2

OPTIE 3

E U RO

FX0501

FOXIS ZITELEMENT
Foxis verrijdbaar zitelmeubel, leverbaar in 3 kleuren.

FX0601

250
E U RO

SPECIFICATIES:
Afmetingen: Afmetingen: H380 x B600 x D600 mm
Materiaal: 	Basis 19 mm gemelamineerd plaatmateriaal in
ahorn; zitkussen 100 mm hardschuim bekleed met
boltaflex
Wielen:	5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Kussen:
Oranje, oceaanblauw of avocadogroen
Prijs:
FXZ22 Foxis zitelement
E 250,-

BOLTAFLEX KLEUREN:

Oceaanblauw

Avocadogroen

FXZ22-PM

Oranje

6 alles voor bibliotheek en mediatheek

Antracietgrijs
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PRENTENBOEKENBAK HOOG
met 4 of 6 browserbakken
Foxis is een flexibel systeem dat gebruikt kan worden
voor vele doeleinden. Voor het presenteren van de
nieuwste boeken, een multimediakast, een kast voor
knutselwerkjes of als presentatietafel. Geef zelf uw eigen
invulling.

SPECIFICATIES:
Afmetingen: H500 x B600/B900 x D600 mm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met kunststof
abs kantenband
Wielen:
4 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX0502 Prentenboekenbak 4 vakken vanaf E 290,FX0602 Prentenboekenbak 6 vakken vanaf E 360,-

VANAF

290

FX0502-PM

E U RO

OPTIE 1

OPTIE 2

NIE
UW
!
FX0502

FX0602

FX0602-PM

VIERKANTE RUBBER MATTEN
voor Prentenboekenbak

Accessoires voor de Foxis Prentenboekenbak. Set van 4
geribbelde rubber matten voor de 4 browservakken.

TIP!
biblioshop.nl

SPECIFICATIES:
Afmetingen: L270 x B270 mm
Materiaal:		Zwart rubber
Verpakt: 		 per 4 stuks
Prijs:
FXRB001 Vierkante matten

vanaf E 18,50

alles voor bibliotheek en mediatheek
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 FOXIS Browser
Enkelzijdige boekenkast de
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FX2301-PM

FX2301

FX2311

VANAF

390
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JUNIOR BROWSER ENKELZIJDIG

FX2311-PM

Verrijdbare browser boekenkast met 4 brede browser
bakken met in hoogte verstelbare bodem, geschikt voor
zowel kleine l eesboekjes als grote prentenboeken.
De boekenkast heeft 2 in hoogte verstelbare legborden
die gebruikt kunnen worden voor frontale presentatie en
voor het ruggelings plaatsen van de boeken. De voorzijde
van de kast is uitgevoerd met een acrylhouder waarin
teksten geplaatst kunnen worden. Deze zijn eenvoudig
aan te passen door de print in de dubbelzijdige
acrylhouder te vervangen.
De Junior Foxis uitvoering is 1 legbord minder hoog, zodat
ook jongere kinderen makkelijk bij alle boeken kunnen.

8 alles voor bibliotheek en mediatheek

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	Hoogte 166 cm (Junior Hoogte 134 cm),
breedte 90 cm, diepte 60 cm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:	5 zwenkwielen Ø75 mm waarvan 2 met rem
Prijzen:
FX2301 Standaard enkelzijdig vanaf E 415,FX2311 Junior enkelzijdig
vanaf E 390,-

biblioshop.be

VANAF

390

Kies zelf tussen
frontaal presenteren
of boekenopslag

E U RO

FX2303-PM
ruggelings

FX2303-PM
frontaal

FOXIS BOEKENKAST DUBBELZIJDIG
Dubbelzijdige verrijdbare boekenkast, met aan beide
kanten 3 (voor de Junior Foxis 2) in hoogte verstelbare
legborden (in totaal 6; voor de Junior Foxis 4) die zowel
voor frontale presentatie als voor het ruggelings plaatsen
van de boeken kunnen worden gebruikt.

FX2303

biblioshop.nl

FX2313

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	Standaard: H 1660 x B 900 x D 600 mm;
Junior: H 1340 x B 900 x D 600 mm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:	5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2303 dubbelzijdig, standaard vanaf E 415,FX2313 dubbelzijdig, junior
vanaf E 390,-

FX2313-PM
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 FOXIS Kubuskastk
Vrolijk verrijdbaar

FOXIS KUBUSKASTEN
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Veelzijdig en flexibel systeem , bestaand uit de 22
en 33 serie k ubuszuilen. Naast het basiselement, dat
kan worden gebruikt als presentatietafel voor de
allerkleinsten, is er de keus uit kubuszuilen met 1, 2, 3 of 4
niveaus. Per niveau kan er voor gekozen worden voor een
uitvoering in één van de vijf kleuren zijpanelen of een
geheel open uitvoering.
FX3304

SPECIFICATIES:
Materiaal:	Zuil: 18 mm gemelamineerd plaatmateriaal
(basis ahorn)
Wielen: 	4 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem.
Afmeting:	FX22: B605 x D605 mm in 4 hoogten tot 1660 mm
FX33: B900 x D900 mm in 4 hoogten tot 1660 mm
Montage:
Kast wordt geheel gemonteerd afgeleverd
Prijzen:
FX2201 Foxis 22-1 hoog
E 210,FX2202 Foxis 22-2 hoog
E 320,FX2203 Foxis 22-3 hoog
E 430,FX2204 Foxis 22-4 hoog
E 540,FX3301 Foxis 33-1 hoog
E 320,FX3302 Foxis 33-2 hoog
E 495,FX3303 Foxis 33-3 hoog
E 675,FX3304 Foxis 33-4 hoog
E 855,-

ZIJPANELEN VERKRIJGBAAR IN 4 KLEUREN

Oceaanblauw

Avocadogroen

FX2201-PM

Oranje

VANAF

210
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Ahorn

FX2202-PM
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FX2203-PM

FX2204-PM
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 FOXIS Boekenkast
enkelzijdig verrijdbaar
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FOXIS BOEKENKAST
Enkelzijdig verrijdbaar
Voordelige, enkelzijdige open boekenkast met voetpresentatieschap. Boekenkast is 1660 mm. hoog.
De legborden zijn voorzien van een opstaande rand aan
de achterzijde om doorschuiven van boeken te voor
komen. Door het legbord om te keren is het te gebruiken
als display voor frontale presentatie.

SPECIFICATIES:

FX2307-PM
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FX2307

Afmetingen:	Afmetingen: H1660 x B900 x D600 mm
Legborden: 		 864 x 230 mm
Materiaal:	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen: 	5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2307 enkelzijdige boekenkast vanaf E 370,FX2317 enkelzijdige boekenkast
vanaf E 345,-

FOXIS DISPLAYMEUBEL
Presenteer de meest recente aanwinsten van uw bibliotheek
in dit nieuwe T-vormige displaymeubel van Foxis. Het
displaymeubel is goed te combineren met bijvoorbeeld een
tafeldisplay of posterhouder. Zo weet u zeker dat uw
collectie de aandacht krijgt die het verdient.

SPECIFICATIES:
Afmetingen: L1200 x B900 x H700 mm
Wielen:
4 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX0701
Foxis displaymeubel ahorn vanaf E 520,-

FX0701-M

biblioshop.nl

alles voor bibliotheek en mediatheek 11

 FOXIS Boekenkast

de
Browser
&
hybride dubbelzijdig Bi
bliotheek
boekenkast
op
insc
één
hool

VANAF

430
E U RO

HYBRIDE: BROWSER & BOEKENKAST 
Dubbelzijdig
Foxis dubbelzijdige verrijdbare browser & boekenkast,
met aan v oorzijde een brede browserbak met verstelbare
bodem en 2 in de hoogte v erstelbare legborden.
Achterzijde uitgevoerd met 4 in de hoogte verstelbare
legborden. Voorzijde van de kast met een acrylhouder.

SPECIFICATIES:

FX 2305-PM

Afmetingen:	Afmetingen: H1660 x B900 x D600 mm
Materiaal:	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen: 	5 zwenkwielen Ø75 mm,
waarvan 2 met rem
Prijs:	
FX2305 hybride dubbelzijdig
vanaf E 430,-

FX2302-PM

FX2305

FX2302

BROWSER & BOEKENKAST
DUBBELZIJDIG
SPECIFICATIES:
Dubbelzijdige, verrijdbare browser & boekenkast, met aan
beide kanten 2 brede browserbakken met verstelbare
bodem. Met in totaal 4 in de hoogte verstelbare legborden
(2 per zijde), voor frontale presentatie of voor ruggelings
geplaatste boeken. Beide kanten van de kast zijn
uitgevoerd met een acrylhouder .

12 alles voor bibliotheek en mediatheek

Afmetingen:	H1660 x B 900 x D600 mm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:
5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2302 dubbelzijdig		vanaf E 445,-

biblioshop.be

VANAF

‘Makkelijk
lezen plein’
Voor iedere ruimte
een geschikte
kast

645
E U RO

FX2429-PM

FOXIS MAKKELIJK LEZEN PLEIN
Met lade

VANAF

595
E U RO

Extra brede variant van het Foxis Makkelijk Lezen
Plein. Dit meubel kenmerkt zich door de zeer flexibele
indeling. Bovenste legbord kan zowel worden gebruikt
als traditionele vlakke legbord voor boeken almede als
presentatie legbord. In het midden deel zitten vooraan
standaard prentenboekenbakken welke in de breedte
zijn aan te passen aan het formaat boek. Achterste 2
prentenboeken bakken zijn uitgevoerd over de volledige
breedte van het meubel en kunnen in de hoogte worden
aangepast op het formaat (prenten-) boek. Het onderste
deel van het meubel kan op 3 verschillende wijze worden
gebruikt, als prentenboekenbak, als traditioneel legbord
of als presentatiebord. Met schuiflade onderin.

SPECIFICATIES:
FX2309-PM

SPECIFICATIES (ZONDER LADE):
Afmetingen:	Afmetingen: H1660 x B900 x D600 mm
Materiaal:	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal
met kunststof abs kantenband
Wielen: 	5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2309 Foxis MLP B900mm
vanaf E 595,FX2409 Foxis MLP XL B1200mm vanaf E 695,-

biblioshop.nl

Afmetingen: H1660 - D600 mm
Materiaal:		Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met ABS
		 kantenband. Bevat vijf zwenkwielen van Ø75 mm
		 waarvan twee met rem
Prijs:
FX2329 Foxis MLP B900 met lade
vanaf E 645,FX2429 Foxis MLP B1200 met lade vanaf E 745,-

alles voor bibliotheek en mediatheek 13

 FOXIS Uitleenbalie
Gebruiksvriendelijke blikvanger

FOXIS PLECTRUM UITLEENBALIE
Verrijdbare uitleenbalie (de Bibliotheek op school)
De uitleenbalie bevat een afsluitbare tweedeurs kast en
een achterwand voor de plaatsing van een computer.
Het blad bevat een uitsparing voor het wegwerken van
bekabeling. Het uitleenmeubel wordt geleverd exclusief
apparatuur en monitorsteun.

FXB01-PM

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	
H920 x L1000 x B800 mm (kast valt onder plectrum)
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:
5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Prijs:
FXB01 Plectrum uitleenbalie E 750,-

NIEUW!

NIEUW!
FXB04-PM

FXB03-PM

FOXIS UITLEENBALIE TAFELMODEL

FOXIS UITLEENBALIE HOOG

De Foxis rechthoekige uitleenbalie laag is voorzien
van een kast met opbergruimte voor een pc en andere
voorzieningen.
Het uitleenmeubel wordt geleverd exclusief apparatuur
en monitorsteun. Wordt geleverd zonder monitor en
monitorsteun

Rechthoekig

SPECIFICATIES:

SPECIFICATIES:

Afmetingen: H900 x B900 x D600 mm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:		 5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Inclusief		 2 deuren met slot en legbord
Prijs:
FXB04 Uitleenbalie tafelmodel E 550,-

Afmetingen: H1660 x B900 x D600 mm
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband
Wielen:		 5 zwenkwielen Ø75 mm, waarvan 2 met rem
Inclusief		 2 deuren met slot en legbord
Prijs:
FXB03 Rechthoekige uitleenbalie hoog E 650,-

14 alles voor bibliotheek en mediatheek

De Foxis rechthoekige uitleenbalie is voorzien van
een kast met opbergruimte voor een pc en andere
voorzieningen. Het uitleenmeubel wordt geleverd
exclusief apparatuur en monitorsteun.

biblioshop.be

Plectrum- &
vierkante poefen
Om uw schoolbieb
mee áf te maken!
SE004
SE002

VANAF
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SE003

VIERKANTE POEF
Mooie en functionele vierkante poef, om uw schoolbieb
mee áf te maken. Leverbaar in vier verschillende kleuren
en twee verschillende groottes.

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	H400 x B400 x D400 mm
of H400 x B 600 x D600mm
Materiaal:		 Hardschuim bekleed met boltaflex
Levertijd:
1 week
Prijs:
SE001
Vierkante poef klein E 105,SE003
Vierkante poef groot E 105,-

Poef

PLECTRUM POEF
Mooie lichtgewicht poef in plectrumvorm (zoals het
landelijke bibliotheeklogo), om uw schoolbieb geheel in
stijl mee in te richten. Leverbaar in vier verschillende
kleuren en twee
verschillende groottes.

SPECIFICATIES:
Afmetingen: 	H400 x Ø400 mm of H400 x Ø600 mm
Materiaal:
Hardschuim bekleed met boltaflex
Levertijd:
1 week
Prijs:
SE002 Plectrum poef klein
E 140,SE004 Plectrum poef groot
E 140,-

vignet
de Bibliotheek
A AN

B I E D I N G!

69
E U RO

SE005-PM

SE001

LICHTGEWICHT POEF
Met het landelijke huisstijl logo
Oranje poef in de vorm van het logo van de landelijke
huisstijl van bibliotheken. Op het zitmeubel zelf staat het
logo ook gedrukt. De hoes kan van de poef afgenomen
worden om te wassen. Inclusief plastic binnenzak.

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	600 x 550 x 350 mm
Materiaal: 	Katoen
Prijs:		
SE005-PM Poef

biblioshop.nl

E 69,-

aanbiedingsprijs
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TijdschriftenFOXIS toren hoog e
Handig en flexibel!

TIJDSCHRIFTENTOREN
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Presenteer uw tijdschriften!
Bevat uw bibliotheek veel tijdschriften? Dan is
deze tijdschriftentoren van Foxis een zeer geschikt
meubelstuk voor uw bibliotheek. De toren bevat plastic
insteekhouders waarin u een tijdschrift frontaal kan
presenteren. In het vak ernaast kunt u oude edities van
het tijdschrift bewaren, maar bijvoorbeeld ook boeken
met hetzelfde thema. Er is capaciteit voor 16 verschillende
tijdschriften.

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	H1660 x B605 x D605 mm (incl. wielen)
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband, kapstokhaken metaal
Wielen:	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2210 Tijdschriftentoren
vanaf E 790,-

NU IN 2 HOOGTEN
EN IN MEERDERE
KLEUREN MOGELIJK

VANAF

670
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FX2210-WH

SPECIFICATIES:
Afmetingen:	H1340 x B605 x D605 mm (incl. wielen)
Materiaal: 	Gemelamineerd 18 mm plaatmateriaal met
kunststof abs kantenband, kapstokhaken metaal
Wielen:	4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
Prijs:
FX2214 Tijdschriftentoren
vanaf E 670,-

Oranje & Ahorn

Ahorn

Biblioshop.nl is onderdeel van Biblionet BV
Euregioweg 225-B | 7532 SM Enschede
+31 53 461 95 40 | info@biblionet.nl

biblioshop.nl

Beuken

Wit

Avocadogroen
& Ahorn

Rood & Ahorn

Oceaanblauw
& Ahorn

Anthracietgrijs
& Ahorn

Biblioshop.be is onderdeel van Biblidesign BVBA
Antwerpsesteenweg 124/17 | 2360 Aartselaar
+32 3 425 97 62 | info@biblidesign.be

alles voor bibliotheek en mediatheek

biblioshop.be

