
                                                          
   

 
 

 

HOUTEN WISSELLIJSTEN 
Met een wissellijst van Barth kiest u voor kwaliteit en een stijlvolle afwerking. De Barth wissellijst behoort tot de top 
van de wissellijsten wereldwijd. Barth hecht veel belang aan duurzaamheid en milieu. Reeds enkele jaren zijn de 
natuurproducten zoals hout en eucalyptus achterwand, afkomstig uit bossen waar duurzaam bosbeheer streng 
wordt nageleefd. 
De Barth Aluminium wissellijsten bestaan in standaard formaten, maar -heel belangrijk- ook op maat verkrijgbaar  
 

KENMERKEN: 

- De houten lijsten zijn perfect in verstek gezaagd en gemonteerd 
- 2mm extra vlak glas met keuze uit helder blinkend glas of Clarity museumglas 70% UV-werend. Bij de 

standaard formaten zijn de randen van het glas geslepen. 
- 200 grams natuurwit inlegvel zuurvrij - bij standaardformaten 
- Het gepatenteerd 4 punts-ophangsysteem (vanaf A3 formaat – 297x420mm)  zorgt ervoor dat het gewicht 

van de lijst gelijkmatig verdeeld wordt over de achterwand. Zo blijft de lijst perfect recht. Bij formaten 
kleiner dan A3 wordt een zaagtandhanger gebruikt. 

- Maximale draagkracht van de hoekverbindingen 
- Roestvrij stalen klemmen, druk- en draaiveren 

De houten wissellijsten worden per stuk, met de hand, afgewerkt en perfect sluitend gemaakt worden. De diversiteit 
aan gebruikte houtsoorten, de grote verscheidenheid in structuur en kleur, maakt de keuze uniek voor deze 
hoogwaardige wissellijsten collectie. 
Met een assortiment van meer dan 20 standaardformaten, kan je daarnaast ook de Barth wissellijst op ieder 
gewenst formaat bestellen. De kleinste maat die kan gezaagd worden is 13cm glasmaat.  
Daarnaast heeft Barth ook 2 extra hoge profielen, namelijk profiel 810 en 820, in 2 kleuren (blank hout en zwart), 
waarbij er standaard een verdiepingsprofiel van respectievelijk 1 en 2cm wordt meegeleverd. Hierdoor zijn deze 
lijsten zeer geschikt voor het 3-dimensionaal inlijsten. 

 

 

STANDAARD FORMATEN: 

29.7 x 42cm 30 x 40cm 35 x 50cm 35.8 x 45.9cm 40 x 40cm 40 x 50cm 40 x 60cm 
42 x 59.4cm 45 x 60cm 50 x 50cm 50 x 60cm 50 x 65cm 50 x 70cm 56 x 71cm 
59.4 x 84.1cm 60 x 60cm 60 x 70cm 60 x 80cm 65 x 80cm 70 x 70cm 70 x 90cm 
70 x 100cm 80 x 100cm 80 x 110cm     



                                                          
   

 
  

210-111 Essen (Ash) 

210-777 Populier (Yellow poplar) 

210-222 Eiken (White oak) 

210-444 Esdoorn (Maple) 

210-300 Wit gewassen populier 

210-377 Wit populier 

210-711 Zwart essen (Black ash) 

210-311 Wit gewassen essen 

210-555 Amerikaans noten (Walnoot) 

210-811 Grijs gewassen essen 

210-911 Zwart gewassen essen 
 



                                                          
   

 
 

 
 

 

 

209-777 Populier (Yellow poplar) 

209-711 Zwart essen 

209-300 Wit gewassen populier 
 

211-777 Populier (Yellow poplar) 

211-300 Wit gewassen populier 

211-711 Zwart essen 
 



                                                          
   

 
 

 

215-777 Populier (Yellow poplar) 

215-377 Wit populier 

215-711 Zwart essen (Black ash) 

215-222 Eiken (White oak) 

215-300 Wit gewassen populier 
 



                                                          
   

 
 

 

 

 

810-777 Populier (Yellow poplar)  

810-127 Zwart populier 
 

820-777 Populier (Yellow poplar)  

820-127 Zwart populier 
 


