
BARTH®   Algemene informatie   

Introductie BARTH® wissellijsten

BARTH® is een toonaangevend merk van Aluminium en Houten wissellijsten. Wissellijsten die u aan-

geboden worden op standaard formaten en op afwijkende formaten. De BARTH® wissellijsten worden 

gemaakt door Barth Larson-Juhl in Boxtel.

Het geheim van de BARTH® wissellijst is onder andere het gepatenteerde vier-puntsophangsysteem. 

Deze verdeelt het gewicht van de lijst gelijkmatig over de eucalyptus achterwand. Het resultaat:  

de eucalyptus achterwand blijft volledig strak en de lijst is perfect uitgebalanceerd op te hangen.

  

De speciale roestvrijstalen klemmen, druk- en draaiveren houden de afbeelding in de lijst op zijn plaats 

en verdelen de druk in de lijst evenredig. Het wisselen van een kunstwerk is hierdoor ook nog eens 

heel eenvoudig.  

Waar het neerkomt op kwaliteit, behoort de BARTH® wissellijst tot de absolute top van alle, wereldwijd 

aangeboden, wissellijsten. Dat is te zien aan de stijlvolle afwerking en de zichtbare details, zoals de 

perfect in verstek gezaagde frames. Maar ook de niet zichtbare voordelen staan voor kwaliteit, zoals 

de maximale draagkracht van de hoekverbindingen. Volmaakt door een glasplaat uit optisch zuiver en 

extra vlak glas. 

Complete standaardformaat BARTH® wissellijsten zijn voorzien van 200 grams zuurvrij inlegvel, 2 mm 

enkeldik geslepen loatglas, eucalyptus achterwand met rvs druk of draaiveren en gepatenteerd vier-
punts-ophangsysteem (vanaf 297x420 mm). Formaten kleiner dan 297x420 mm worden voorzien van 

zaagtandhanger(s).

De lijsten zijn in elk materiaal altijd subliem afgewerkt.

Unieke kenmerken BARTH® wissellijsten

 •  Perfect in verstek gezaagd en gemonteerde aluminium en houten frames.
 •  2 mm extra vlak glas, bij standaard formaten zijn de randen geslepen.
 •  200 grams natuurwit zuurvrij inlegvel bij standaard formaten.
 •  Thermogehard Eucalyptus achterwand,vanaf formaat 297x420 mm, voorzien van  
    gepatenteerd vier-punstophangsysteem (maten < 297x420 mm zaagtandhanger).

 •  Roestvrijstalen klemmen, druk- en draaiveren.
 •  Gepatenteerde kunststof stapelhoekjes zijn standaard voor al onze aluminium wissellijsten.
 •  Stevige kartonnen beschermhoeken voor houten wissellijsten. 

Duurzaamheid BARTH® wissellijsten

Barth Larson-Juhl hecht veel waarde aan duurzaamheid, zo ook voor het milieu. Al enige jaren zijn de 

natuurproducten die Barth Larson-Juhl betrekt, zoals hout en eucalyptus achterwanden, afkomstig uit 

bossen waar duurzaam bosbeheer streng wordt nageleefd. 

Naast de BARTH® wissellijsten distribueert Barth Larson-Juhl ook houten en aluminium staaflijsten, 

passe-partout karton, Clarity by Larson-Juhl glasproducten en overige materialen voor de professionele  

lijstenmaker. Hiervoor is een aparte Barth Larson-Juhl prijslijst beschikbaar.
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BARTH®   Aluminium wissellijsten algemeen

De BARTH® aluminium wissellijsten collectie bestaat uit vier verschillende proielvormen in wel 25 verschillende kleur-uitvoeringen. 
Satiné, verschillende gelakte kleuren, diverse geschuurde uitvoeringen, en de speciale, prachtig afgewerkte, BARTHWOOD ineer 
uitvoeringen. 

BARTH® aluminium wissellijsten zijn in meer dan 30 verschillende standaard formaten leverbaar. Daarnaast kunt u ieder gewenste 

maat, groter dan 13 cm glasmaat, op maat als BARTH® wissellijst bestellen. 

De vijf kleinste maten; 130x180 mm, 180x240 mm, 200x250 mm, 210x297 mm en 240x300 mm, zijn ook leverbaar met beentje 

(fotostandaard).

Proiel 1125 en 1828 kunnen, door de extra gleuf aan de achterzijde, simpel gebruikt worden voor (kunst) objecten die enkele mm’s 
dikte hebben. Een econospace® is in deze twee proielen goed en eenvoudig te verwerken.

○ leverbaar prijsgroep A,    ● leverbaar prijsgroep B,    □ leverbaar prijsgroep C,    ■ leverbaar prijsgroep D

916 921 1125 1828

Kleuromschrijving

Satiné ○ ○ ○ ○

Bruin ●

Grijs ● ● ●

Natuurwit ● ●

Rood ●

Witgoud ● ●

Wit ●

Wit wit ● ●

Zwart ● ● ● ●

Zwart gelakt ● ● ●

Contrast grijs □

Geschuurd aluminium □ □

Geschuurd licht brons □ □

Geschuurd middel brons □ □

Geschuurd zwart □ □

Hoogglans zwart □

Barthwood eiken ongelakt ■ ■ ■ ■

Barthwood eiken wit gewassen ■ ■ ■

Barthwood hard maple ■

Barthwood sapeli mahonie ■

Barthwood walnoten ■ ■

Barthwood wengé ■ ■ ■

Zwart essen (imitatie) ineer ■ ■

BARTH®   Kleur- en proielopties Aluminium wissellijsten
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Eucalyptus achterwand met 

vier-puntspohangsysteem (4PO)

Eucalyptus achterwand 

met zaagtandhanger (ZTH)
Drukveer, Draaiveer

en Klemveer



916SA

916BR 916GR 916NW

916GAL916CG 916GMB916GLB

916BO 916BW 916HM 916SM 916WA

916RD 916WG 916WW 916ZW 916ZWG

916GZW 916HZW

916WE 916ZWE
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Serie: 916

Aluminium Kleuren overzicht
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Serie: 1828

Aluminium Kleuren overzicht

1828SA

1828WG 1828WW 1828ZW

1828GAL 1828GLB 1828GMB 1828GZW

1828BW 1828WA 1828WE 1828ZWE1828BO


