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LABYRINTH XL PRÆSENTATIONSTÅRN

Mere end kun display

Præsentationstårne er en integreret del i det moderne bibliotek.

Med udgangspunkt i det populære Labyrinth bogtårn har vi tilføjet funktioner og samtidig bibeholdt det rene design i Labyrinth serien. 
Rummene kan påmonteres vipbare skråhylder i stål for at skabe plads til opbevaring og display.

Labyrinth XL er et praktisk, funktionelt møbel med nye egenskaber.



Labyrinth XL præsentationstårn er velegnet til opbevaring, arkivering og præsentation.

Det fås i forskellige højder med mulighed for at opbevare op til 100 ringbind.

De fleksible muligheder for farver og display følger vores motto „form følger funktion“ og gør Labyrinth XL attraktiv i dit bibliotek! 

Designet af 

dette præsentations-

møbel er både 

enestående, 

intuitiv og 

naturlig.

Alle overflader og 

elementer er logisk 

arrangeret og 

alligevel spændende.

RYD OP!



SXXB 7490 003 XX SXXB 7485 003 SXXB 7485 005

     XL 5                XL 4                 XL 3 

 H 1898             H 1545          H 1192
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LABYRINTH
PRÆSENTATIONSTÅRN 

SXXB 7490 003 XX Bogreol
B1180 x D580x H1091 mm

SXXB 7485 003 Bogtårn
B580 x D580 x H1100 mm

SXXB 7485 005 Bogtårn 
B580 x D580 x H1750 mm

FAKTA

Produktdetaljer

Labyrinth XL anvendes primært til opbevaring af medier i storformat; bøger, magasiner og ringbind. Du kan også bruge vores farverige 

displays som tilbehør til at fremvise dine valgte medier.

Labyrinth XL fås med 3,4 eller 5 niveauer og leveres med 4 hjul (2 låsbare). Vipbare skråhylder bestilles separat.

MATERIALE & FARVER
     
     Tårnets krop er lavet af 19 mm  
  finer/melaminbeklædt spånplade  
  og leveres i hvid.

    De valgfrie vipbare skråhylder er  
 lavet af malet stål og kan  
 eftermonteres. Hylderne fås i  
 orange, rød, grøn og lysgrå. 
   
    Andre farver fås på forespørgsel.

RINGBIND
Bredden er egnet til ringbind med 
standard DIN 821-1.
Pr. rum:
 7 ringbind med 50 mm ryg
 5 ringbind med 70 mm ryg
 4 ringbind med 80 mm ryg

DIMENSIONER

 D690 x B690 x H1192/1545/1898 mm 
 4 rum pr. niveau -  
    D290 x B360 x H334 mm

Bogreol Bogtårn Bogtårn
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