
Zijn úw boekenkasten CO2-positief?

   Maak nu kennis met het Carré 
   kasten- en displaysysteem



 Ook beschikbaar als krukje met
 gestoffeerde zitting  

Over het Carré kasten- en displaysysteem

Het Carré kasten- en display-systeem is uniek omdat het gemaakt is van papier. Hierdoor is het 
systeem goedkoop, flexibel en duurzaam. 

De basis van het systeem zijn vierkante, papieren kokers van kraftliner papier. Normaal worden 
er transportvaten van gemaakt, maar door de bodem en het deksel achterwege te laten en 
de koker van meer wikkels te voorzien ontstaat een stevige basis, waarmee het Carrésysteem 
wordt opgebouwd.
 
Kenmerkend voor de kokers is de gelaagde rand waarin de individuele papierlaagjes zichtbaar 
zijn en de lensvormige kromming op de rechte delen. Mocht het nodig zijn om kokers te 
vervangen, dan is dit zeer eenvoudig en betaalbaar.

De individuele kokers hebben een afmeting van 38x38 cm.

Het Carré kasten- en displaysysteem is ontworpen door Jan David Hanrath. 

Voor extra informatie of een offerte, neem vrijblijvend contact op met Biblioshop NL +31 (0)53 461 95 40 of Biblioshop BE +32 (0)3 425 97 62



Ervaringen van De Bibliotheek Schiedam (Korenbeurs) met het Carrésysteem

De Bibliotheek Schiedam, gevestigd in het monumentale pand van de Korenbeurs, is 
genomineerd voor Beste Bibliotheek van Nederland voor het jaar 2016. De Bibliotheek is de 
eerste groene bibliotheek van Nederland en maakt sinds kort gebruik van het Carré kasten- en 
displaysysteem. 

Bibliothecaris Anton Boek over Carré: 

‘‘ Usu nostrud electram vituperata ad, ad mea mutat singulis. Vix 
ea salutandi abhorreant, vim eu putant copiosae. Placerat invenire 
concludaturque ne usu, cum option incorrupte te. Est laudem 
nusquam facilisi ad, utamur accumsan senserit ad eos, vel fabellas 
detraxit an. Nihil altera labores ei has, fierent apeirian assentior mea 
cu, at sed suas facilis. ‘‘

Architect/designer Jan David Hanrath over Carré:

‘‘ Usu nostrud electram vituperata ad, ad mea mutat singulis. Vix 
ea salutandi abhorreant, vim eu putant copiosae. Placerat invenire 
concludaturque ne usu, cum option incorrupte te. Est laudem 
nusquam facilisi ad, utamur accumsan senserit ad eos, vel fabellas 
detraxit an. Nihil altera labores ei has, fierent apeirian assentior mea 
cu, at sed suas facilis. ‘‘



 Beschikbaar in diverse samenstellingen, 
 of stel uw eigen kast samen!   

Browserkast BK01 - 2x4

Browserkast BK02 - 3x3

• 8 compartimenten
• Afmetingen: H1000 x B1518 x D762 mm
• € 00,00

• 9 compartimenten
• Afmetingen: H1000 x B1140 x D1150 mm
• € 00,00

Voor extra informatie of een offerte, neem vrijblijvend contact op met Biblioshop NL +31 (0)53 461 95 40 of Biblioshop BE +32 (0)3 425 97 62



Browserkast BK03 - 2x2

Kast KK01 - kaal

• 4 compartimenten
• Afmetingen: H600 x B762 x D762 mm
• € 00,00

• Neem voor een indicatie van afmetingen en prijs van 
   Kast KK01 contact op met onze klantenservice.



Duurzaamheid  

Een extra voordeel van het Carrésysteem is het duurzame aspect. 
Het papier waarvan de kokers gemaakt zijn komt van duurzaam FSC-hout waarbij tijdens de groei 
meer CO2 uit de atmosfeer is opgenomen dan de productie en transport van het systeem kost. 
Hierdoor is het systeem volledig CO2-positief. Daarnaast kan een versleten kast gewoon bij het 
oud papier, zodat er nieuw papier van gemaakt kan worden.

Voor extra informatie of een offerte, neem vrijblijvend contact op met Biblioshop NL +31 (0)53 461 95 40 of Biblioshop BE +32 (0)3 425 97 62



    Eenvoudig te gebruiken 
    zonder boekensteunen



Ontdek meer werk van onze designers

Jan David Hanrath Aat Vos
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Biblioshop is onderdeel van Edubib groep

Over Biblioshop

Biblioshop is dé leverancier van al uw meubilair en accessoires voor onder andere bibliotheken, mediatheken en 
onderwijs. De artikelen in de Nederlandse- en Belgische webshop worden collectief ingekocht waardoor u altijd 
profiteert van een scherpe prijs. 
Het assortiment van de Belgische leverancier BibliDesign is vanaf 2016 ook te vinden bij Biblioshop. 


