
www.bci.dk

Alt hvad dit bibliotek har brug for!
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PRISER 
Alle angivne priser er ekskl. moms og 
fragt (fri fragt fra 2.500,-). 
Alle ordrer bliver pålagt et miljøgebyr 
på 1,25 %.

LEVERING 
Hvis du bestiller en lagervare inden 
kl. 12.00, ekspederes din bestilling 
sædvanligvis samme dag.

Langt de fleste varer findes på lager 
til omgående levering, men enkelte 
varer er bestillingsvarer. Det er derfor 
en god idé at tjekke den aktuelle vares 
leveringstid i webshoppen.

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER 
Lammhults Biblioteksdesign A/S 
forbeholder sig ret til uden forud-
gående varsel at ændre betingelserne 
i katalog, udførelse, specifikation og pris. 
Vi tager også forbehold for eventuelle 
trykfejl. Eventuelle opdateringer eller 
rettelser offentliggøres i 
webshoppen, bci.dk.  

BETINGELSER & GARANTIER 
Vores salgs- & leveringsbetingelser
finder du sidst i kataloget og i 
webshoppen.
Vi yder 2 års produktgaranti på 
materiale- og produktionsfejl.

KONTAKTOPLYSNINGER  
Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

Tel: 76 78 26 11
E-mail: bci@bci.dk 
www.bci.dk  
 

KUNDESERVICE
Mandag-torsdag: 8.00 - 16.00 
Fredag: 8.00 - 15.30

Webshoppen har åbent 24 timer 
i døgnet!

Miljøsymbolet redegør kortfattet 
om vort miljøarbejde, materiale-
egenskaber og miljøpåvirkning samt 
anden relevant information.

Infosymbolet viser hvor du 
med fordel kan søge yderligere 
information og inspiration i 
webshoppen.

Uglen (Owl) giver nyttige tips og råd, 
f.eks. om pleje eller andre ting, du 
bør være opmærksom på.
Vi giver dig råd! 

HOLD ØJE MED DISSE 
SYMBOLER I KATALOGET

Velkommen til vores nye katalog. Vi glæder os til at 
præsentere nye spændende produkter og et nyt grafisk 
layout. Vi har blandt andet omarbejdet kataloget, så du kan
finde møbler og passende tilbehør på ét og samme sted.

Kataloget spiller sammen med vores nye hjemmeside. 
Der finder du yderligere information, flere smarte tips 
samt kundereferencer. På hjemmesiden kan du selvfølgelig 
også søge på hele vores varesortiment: fra konfigurerede 
møbler, som kan tilpasses efter dit biblioteks ønsker, til 
møbler og tilbehør fra kataloget hvor alting kan leveres  
med det samme.

Søger du information til indretning af dit bibliotek, kan 
du gå på opdagelse blandt alle vores referencer fra hele 
verden. Kontakt vores salgs- og indretningskonsulenter!

I vores nye katalog finder du endnu en gang talrige løs-
ninger udviklet til de yngste brugere. Vi håber, at du her 
vil opdage mulighederne for at skabe aktivitetsfremmende 
og lærende miljøer ved hjælp af vores løsninger.

Miljøer som kan stimulere til forskellige praktiske, kreative 
udtryk med nysgerrigheden i fokus og frem for alt skabe 
læselyst. Det hele er tilpasset efter bibliotekernes egne 
aktiver og ressourcer, så det hurtigt og enkelt kan stilles 
op og tages i brug om og om igen.

Dette og meget mere!

NYT, 
SPÆNDENDE OG
LIGE OVERRASKENDEALTID

Eurobib Direct er et varemærke ejet af
Lammhults Biblioteksdesign AB (Org. no: SE556038885101), 
som er certificeret iht. ISO 14001 og 9001 
Vi holder, hvad vi lover!
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Kataloget er naturligvis trykt på 
miljø- og FSC-certificeret papir.

Se alfabetisk søgeordsregister bagerst i kataloget

Hold ekstra godt øje  
med disse spændende nyheder!

Hvad mener du f.eks. om modulsystemet 
Memphis? Byd gæsterne på en byvandring langs 
huse med “butiksvinduer” fyldt med bøger, 
tidsskrifter og meget andet! Se side 22-23.

Eller hvad mener du om Reading Hut? 
Et multifunktionelt læserum for børn med 
integrerede hylder i form som en afrikansk hytte 
– overraskende er ordet! Se side 69.

Dertil kommer en ny kollektion af sæsonbetonede 
eksponeringsstandere! Benyt lejligheden til at 
byde dine gæster velkommen i forbindelse med 
højtiderne. Se side 20.

Display &  
skiltning

Eksponeringsholdere
Eksponeringslister til væg

Eksponeringsbokse
Udstillingsholdere

Symbolskiltning 

Reolsystemer & 
tilbehør

Reolsystemer i stål/træ/melamin
Bogstøtter, antiskridtape

Skillestøtter, papiretiketter
Reolmærkning, skilteholdere 

Møbler til  
lærende miljøer

Makerspace, Rum i rummet
Børnegrupper & legeredskaber

Stumtjenere, rumdelere
Siddemøbler, puder

Lydstol, Gaming wall

Bogpleje
Bogplast

Omslag og boglommer
Reparationstape

Etikettebeskyttelse

Arbejds- &
søgestationer

Arbejdsstationer
Søgestationer

Informationsskranker
Tabletholdere

Eksponerings- &
opbevaringsmøbler
Podier & eksponeringsmøbler

Bog- & mediaeksponering
Bog-, tidskrifts- & Medietårne

Whiteboardtavler

Billedbogs- & 
AV-krybber
Billedbogskrybber

AV-krybber 

Bogvogne &
afleveringsskabe

Bog- & transportvogne
Udstillingsvogne

Bogafleveringsvogne
Bogafleveringsskabe



I efteråret lancerer vi nogle af vores bedst sælgende 
bogvogne i nye, flottet finérer. Vælg i mellem den 
lyse birkefinér eller den mørke, eksklusive egefinér. 
Hold øje med nyhederne i webshoppen, hvor du også 
finder de klassiske bogvogne i bøgefinér og dem med 
laminat, som også springer ud i helt nye efterårsfarver.

bci.dk/bogvogne

ÅRETS EFTERÅRSKOLLEKTION
- flere naturlige og bæredygtige materialer

DISPLAY & SKILTNING

https://bci.dk/bogvogne
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E3393E3372/E3374

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk Bestil i vores webshop eller ring 76 78 26 11   I   www.bci.dk

Populære bogdisplays
Bogdisplays som skaber interesse for det, du vil 
fremhæve.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3371  S, rød 147,-
E3372  S, hvid 147,-
E3373  M, rød 204,-
E3374  M, hvid 204,-
E3375  L, rød 227,-
E3376  L, hvid 227,-

Format S: B117 x D92 x H191 mm 
Displaydybde: 25 mm 
M: B199 x D127 x H311 mm
Displaydybde: 43 mm
L: B234 x D137 x H369 mm
Displaydybde: 55 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Wolf

Format B160 x D127 x H342 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Den store, stygge ulv præsenterer 
Et bogdisplay til besøgende som elsker at sætte 
tænderne i en uhyggeligt spændende bog.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3393   204,- 

Format B256 x D143 x H323 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Book! Book!
Et ‘ægstremt’ sødt bogdisplay formet som en 
kylling. Displayet vil helt sikkert give lyst til læsning 
i påskeferien.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3501  220,- 

Lion & Lioness

Format Lion: B299 x D127 x H347 mm 
Displaydybde: 56 mm 
Lioness: B288 x D127 x H285 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Grrrr...
Et bogdisplay til dem, der gerne vil sætte kløerne 
i en god bog.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3394  Lion 249,- 
E3395  Lioness 220,-

Rabbit

Format B160 x D127 x H342 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Helt magisk
Dekorativt bogdisplay! 
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3392   204,- 

MØD OWL OG ALLE VENNERNE
Bogdisplays til bøger og andre medier – alle med nøglehulsophæng.
Kan anvendes fritstående eller monteres på en væg eller endegavl. 

Vi kan ikke trylle en kanin op af hatten, men 
vi kan få en kanin til på næsten magisk vis at 
fange dine gæsters opmærksomhed. 
Det vil vi gerne fortælle mere om. 

Og hvad kunne være bedre, end at give ordet 
til en person, der ved noget om det? 
Mød Ragnhild Malfang, bibliotekschef i Sørum 
kommune, nord for Lillestrøm i Norge. 

“Det handlede om at give plads til en masse ideer og 
arrangementer, tilpasset til vores nye åbne bibliotek.”

Ragnhild mener, at man skal tænke over, hvad de 
forskellige aktiviteter og besøgende kræver, så derfor 
skal det ikke bare være let at arbejde med og ændre 
på. Det handler også om at få gæsterne til at føle sig 
værdsat og velkomne – og måske på en lystbetonet 
måde som her.

SÅDAN SKABER DU MAGI PÅ BIBLIOTEKET

Chicken

Nyhed !
Frogner Bibliotek, Norge

Owl

Både funktionelle og dekorative. Skab 
fokus og relevans rettet mod brugerne. 
Vi taler om inspirerende elementer, der 
stimulerer nysgerrigheden og læselysten!

Se lige vores 
bogdisplays

Format B229 x D127 x H311 mm 
Displaydybde: 56 mm

Material Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Magiske øjeblikke
Kys frøen og mød din eventyrprins (eller prinsesse 
for den sags skyld). Et bogdisplay, der passer til 
eventyrbøger eller til bøger om amfibier og andre 
krybdyr. Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3502  220,- 

Frog

Nyhed !

Har du læst historien om 
”The Chicken and the Frog”? 

Find den i webshoppen
Mød designeren
bci.dk/louisehederstrom

https://bci.dk/louisehederstrom
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BOGDISPLAYS I METAL

Spiky

Format B215 x D200 x H287 mm 
Displaydybde: 67 mm

Materiale Pulverlakeret metaltråd

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Dyrk læseinteressen 
Sjovt bogdisplay med form som en kaktus til 
udstilling af bøger i et lidt større format.

E3388   268,-

Twigs

Format B226 x D110 x H246 mm 
Displaydybde: 88 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Dyrk læselysten 
Dekorativt bogdisplay i et lidt større format. 
Anvendes fritstående (har ikke nøglehulsophæng).

E3818   93,-

E3384  S 204,-
E3386  L 238,-

Leaf

Format S: B166 x D101 x H266 mm
Displaydybde: 25 mm 
L: B256 x D127 x H206 mm
Displaydybde: 55 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Fremhæv en rigtig bladvender
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

Fishy

Format B168 x D125 x H262 mm 
Displaydybde: 60 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Motiv Frit baseret på en illustration af 
Yves Guillou

Bogdisplay til udstilling af bøger.
Anvendes fritstående (har ikke nøglehulsophæng).

E3398   268,-

E3399

E3400

E3399 Bogstøtte 248,-
E3400 Knagerække 384,-
E3402 Vægdisplay XL 2.011,-

Fishy findes også som bogstøtte, 
stumtjener eller vægdisplay i stort 
format, se side 13.

Funktionelle displayløsninger med deres helt eget udtryk.

BOGDISPLAYS I AKRYL
Brugervenlige akryldisplays, som er lette at placere. Alle med deres helt eget udtryk.

Nyhed !

Exclamation Mark

Format B210 x D130 x H200 mm
Displaydybde: 40 mm

Materiale Gennemfarvet/-sigtig akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Væk nysgerrigheden
Farverigt akryldisplay i gennemfarvet eller gennem-
sigtig akryl med høj detaljefinish. Displayet er ideelt 
til at skabe et fokus og give bogen en attraktiv og 
flot indramning.

E3565  hvid, gennemfarvet 199,- 
E3566  sort, gennemfarvet 199,- 
E3567  bourdeaux, gennemfarvet 199,-
E3568  gennemsigtig 199,-

Kaxig

Format L: B169 x D140 x H140 mm
Displaydybde: 58 mm
S: B117 x D100 x H100 mm
Displaydybde: 41 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Multifunktionel
Smart akryldisplay til bøger eller tablets. 

E3571  L 157,- 
E3572  S  103,-

Swing

Kapacitet 1-2 normalbøger

Format B120 x D200 x H165 mm
Displaydybde: 75 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Farverigt akryldisplay med indbygget vippe-
funktion; gynger ved berøring. 
Passer både til bøger, CD/DVD og lydbøger.

E3561  orange 222,- 
E3562  grøn  222,-

Vi har et stort sortiment af displayløsninger. 
Hold øje med webshoppen, der kommer 
hele tiden nye til. 

Bjarne Hjertvik, vores egen ”husdesigner” gennem 
mange år, har designet nogle af vores mest populære 
kollektioner. Dem er du vel ikke gået glip af?

Mød designeren
bci.dk/bjarnehjertvik

Se flere løsninger på  
bci.dk/display

https://bci.dk/bjarnehjertvik
https://bci.dk/display
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Skråhylde
Skråhylde i 2 planWave

Kapacitet 3-6 billedbøger 
(plads til 2 bøger i dybden)

Format B710 x D350 x H290 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Kapacitet S: 4 normalbøger
L: 8 normalbøger

Format S: B320 x D350 x H290 mm
L: B700 x D350 x H290 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Kapacitet 4-8 bøger (plads til 2 bøger i dybden)

Format B430 x D3000 x H237 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Skråhylde til udstilling på begge sider.
Skråhylde til udstilling på begge sider i to plan.Skråhylde til udstilling i ekslusivt design. 

E3429   383,- E3412  S 192,- 
E3436  L 417,- 

ENKELSIDET AKRYLDISPLAY
Vend bøgerne og andre medier mod de besøgende!

Linnea & Anneli

Stabelbare skråhylder, lave

Stabelbare skråhylder, høje

Skråhylde

Medieholder i tre etager

Format Linnea: B80 x D90 x H120 mm
Anneli: B80 x D115 x H200 mm

Materiale Gennemsigtig akryl

Format S: B80 x D180 x H125 mm
M: B300 x D180 x H130 mm
L: B720 x D180 x H130 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Format S: B200 x D185 x H260 mm
M: B400 x D185 x H260 mm 
L: B700 x D185 x H260 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Format B110 x D110 x H130 mm

Materiale Gennemfarvet akryl, PMMA

Kapacitet S: 3-6 normalbøger 
L: 6-18 normalbøger

Format B200/600 x D340 x H465 mm 
Displaydybde: 70 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA, 
lakeret rør

Vores mest populære akryldisplays.

Lave stabelbare skråhylder i forskellige størrelser.

Høje, stabelbare skråhylder i forskellige bredder.

Hvid, stabelbar skråhylde.

Fritstående, enkeltsidet holder til udstilling af 
bøger og andre medier i tre etager med mulighed 
for at placere 2 bøger pr. etage.

E6764   819,- 

E3424  Linnea 50,- 
E3442  Anneli  93,-

E3418  S, gennemsigtig 32,- 
E3408  S, gennemsigtig blå  32,-
E3425  M, gennemsigtig  86,-
E3420  L, gennemsigtig  158,-

E3432  S, gennemsigtig 95,- 
E3465  S, gennemsigtig blå  95,-
E3435  M, gennemsigtig  185,-
E3423  L, gennemsigtig  319,-

E0452   50,- 

E6710  S, B200 mm 616,- 
E6711  L, B600 mm  822,-

Akrylprodukterne 
leveres med beskyttelsesfilm.

Træk beskyttelsesfilmen
af inden holderen 

tages i brug.

DOBBELSIDET AKRYLDISPLAY
Dobbeltsidede holdere til udstilling fra begge sider og med god kapacitet.
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E3392 / E3393

E3576

E82390

E3417 + E341710

E50326
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Akrylboks

Book Cradle

Marit

Astrid

Format A4: B220 x D300 x H160/200 mm
A5: B168 x D258 x H101/154 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Format B310 x D250 x H190 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Format S: B270 x D270 x H270 mm
L: B300 x D300 x H300 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Pakning 2 stk.

Format A4: B438 x D305 x H155 mm
A5: B320 x D220 x H113 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Pakning 2 stk.

Smart akrylboks med lavere front end ryg, hvilket 
giver mulighed for at bladre.
Anvend fritstående på et bord eller en hylde.

En praktisk akrylholder til at gemme, flytte og 
udstille bøger og andre medier i. Eksklusiv og 
iøjnefaldende takket være akrylens tykkelse og 
høje detaljefinish. Nem at samle takket være det 
smarte plug-in-system.

Podier til udstilling 
Udstillingspodie i sæt med 2 størrelser.

Akrylholder til opslåede bøger.

E50336  A4 294,- 
E50337  A5 231,-

E3576   436,- 

E3390   300,- 

E82392   529,-/pk.

E82390  A4 725,-
E82391  A5 680,-

Show-off

Format B300 x D200 x H 280 mm
Displaydybde: 43 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Vis opslåede bøger
Elegant akrylholder i kraftig, gennemsigtig akryl.
Placeres på bord, skranke eller i udstillingsvindue. 
Kan også anvendes ovenpå lave bogreoler.

“Med enkle midler kan du tilføre dine 
boghylder et nyt udtryk. Hvorfor ikke 
udnytte “hullerne” i reolerne til at placere 
nogle skråhylder? Selvfølgelig er det bogen, 
som skal fremhæves, men også tomme 
skråhylder kan, hvis de er dekorative, give 
reolerne et løft og skabe et fint blikfang. 
Skråhylder kan jo i øvrigt anvendes andre 
steder, f.eks. på diske, podier og i 
vinduespartier. 

Der findes flere løsninger, uden at de 
behøver være dekorative. Det kan handle 
om at vise en opslået naturbog, stille 
brochuremateriale frem et synligt og 
lettilgængeligt sted, eller få gæsterne til 
at bidrage til at holde god orden ved 
studiepladserne. Enkle råd er gode råd. 
Det handler ikke om de store indgreb, men 
snarere om at supplere med de små ting.”

Tanja Fändrich, indretningsarkitekt

Små ændringer, 
store forandringer!

E341710 Skilteholder 125,-

Tilbehør til Åke

Åke

Format B320 x D175 x H270 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Kraftigt brochuredisplay med fire rum i etager.

E3415  gennemsigtig orange 522,- 
E3416  gennemsigtig blå 522,-
E3417  gennemsigtig 522,-

Se flere løsninger 
på bci.dk/display

EN PALETTE AF UDSTILLINGSLØSNINGER
Udstillings- og opbevaringsbokse, præsentationsholdere, brochureholdere og meget, meget mere.

Sæt med 

2 størrelser

https://bci.dk/display
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Udstillingsholder

Format 2 rum: B480 x D55 x H625 mm 
4 rum: B480 x D55 x H1230 mm
Displaydybde: 45 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Holder til udstilling af tidsskrifter, brochurer eller 
lignende. Til montering på en væg eller reolgavl.

E0252  2 rum 1.645,-
E0254  4 rum 2.906,-

Clippy

Format B134 x D70 x H300 mm 
Displaydybde: 65 mm

Materiale Pulverlakeret metaltråd

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

En rigtig bogklemme 
Bogdisplay til væg med form som en clips til udstil-
ling af bøger i et lidt større format.

E3396  hvid 239,-
E3397  sort 239,-

VÆGHÆNGT DISPLAY

Owl Family

Format B600 x D55 x H383 mm 
Displaydybde: 60 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Hele familien samlet
Vægliste til udstilling af medier eller bøger i både 
mindre og større format.

E3391   525,- 

Fishy

Format B1160 x D90 x H395 mm 
Displaydybde: 52 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Motiv Frit baseret på en illustration af 
Yves Guillou

Vægdisplay XL
Væghængt bogdisplay med en stor fisk og en stime 
af små fisk (de små fisk fungerer som bogdisplays).

E3402   2.011,-

Peeky

Format B155 x D75 x H300 mm 
Displaydybde: 65 mm

Materiale Pulverlakeret metaltråd

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Væk nysgerrigheden
Bogdisplay til væg med form som et nøglehul til 
udstilling af bøger i et lidt større format.

E3389   239,-

Vægdisplayløsninger med deres helt eget udtryk.

Slitz

Format B300 x D90 x H120 mm
Sprække: B260 x D60 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Alsidig hylde til udstilling af tidsskrifter, 
brochurer eller andre tryksager. Til montering på 
en væg eller reolgavl (har nøglehulsbeslag).

E7698   334,- 

You(r)tube

Format B600 x Ø80 mm
Sprække: B500 x D50 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Minimalistisk udstillingshylde til montering på en 
væg eller reolgavl (har nøglehulsbeslag).

E7688   416,- 

Der medfølger ikke skruer til ophæng, da skruetypen afhænger af, 
hvilken type væg, de skal monteres på. Brug skruer og beslag, der 
passer til din vægtype. Dit lokale byggemarked vil kunne hjælpe dig 
med at vælge de rigtige skruer.

Vigtig information!
Owl og alle vennerne har nøglehulsbeslag og kan monteres 
på væggen eller endegavlen. Se alle vennerne på side 5.

Se flere løsninger på 
bci.dk/display

https://bci.dk/display
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On a Green Twig

Format B1922 x D100 x H1650 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Frodigt træ klar til at plante!
Udstillingshylde til bøger og andre medier formet 
som et dekorativt træ. 
Monteres på væggen (har nøglehulsbeslag). 

E3816  grøn 4.394,-

ATTRAKTIVE UDSTILLINGSLØSNINGER!

I webshoppen kan du købe stammen særskilt eller 
grenene i forskellige størrelser sætvis. Det gælder 
selvfølgelig også den hvide stamme og de hvide grene.

Mulighederne er mange: fremhæv de nyeste bøger eller giv plads til forskellige kunst- eller fotoudstillinger. 
Lad de besøgende høste frugterne af det, du vil vise.

Et komplet træ 
kræver en vægplads 
på 2,5 m i bredden.

On a Bare Twig

Format B1922 x D100 x H1600 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Dekorativ udstilling formet som et nøgent, løvfrit 
træ. Se billede på side 14.
Monteres på væggen (har nøglehulsbeslag). 

E3817  hvid 4.394,- 

E3818 Twigs bogdisplay 93,-
E3819 Twigs bogstøtte, højre 104,-
E3820 Twigs bogstøtte, venstre 104,-

Passer til On a Green Twig
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UDNYT GAVLENE
Gode råd behøver ikke at være dyre. I mangel af vægplads kan endegavlen på reolerne med fordel bruges. 
Her finder du et udvalg af smarte løsninger, der kan informere, vejlede eller bruges til udstilling af bøger.

Infoskilteholdere

Gavla

Cube

Sharp Udstillingshylde

Selvklæbende magnetramme

Materiale Aluminium med akrylfront

Format B210 x D70 x H77 mm
Displaydybde: 38 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Franz James for Eurobib Direct

Format B500 x D160 x H220 mm
Displaydybde: 75 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Format B280/580/1000 x D80 x
H22 mm (front)/H65 mm (ryg)

Materiale Pulverlakeret stål

Design Eurobib Direct

Format B500/750/1000 x D96 mm

Materiale Melamin på spånplade

Material Plast, PVC med magnetisk ramme

Pakning 2 stk.

Stilrent skilt med selvhæftende puder og skruer. 
Refleksfri front. Neutralt indstik medfølger. 
Velegnet til reolgavle, vægge og døre.

Alsidig holder til udstilling af bøger m.m. Passer til 
de fleste reolsystemer med fuld gavl. Placeres ved 
hjælp af konsollen på hylden.

Holder med bagudvendte afstandsbeslag og 
nøglehulsophæng i kraftig akryl.
Velegnet til almindelige bøger i større format.

Stilfuld hylde i metal
Sammensæt forskellige længder på væggen, brug 
dem enkeltvis på reolgavle eller placér flere ved 
siden af hinanden for at skabe en iøjnefaldende
udstilling. Leveres med forborede skruehuller og 
skridsikker gummimåtte.

Stilfuld hylde i “træ look”
Udstillingshylde med frontkant. God til udstilling af 
forskellige medier. Kan kombineres i grupper eller 
placeres enkeltvis. Leveres med forborede skruehuller.

Placér den selvklæbende ramme på døre, glasruder, 
vægge, reolgavle m.m. Rammen kan anvendes 
både liggende og stående og er nem at åbne.

E3760  B210 x H148,5 mm 212,-
E3761  A4, stående  330,-
E3762  A4, liggende 330,-
E3763  A3, stående 751,-

E3570   260,-

E6726   403,-

E7690  B280 mm, hvid 403,-
E7691  B280 mm, stål look 403,-
E7692  B580 mm, hvid 483,-
E7693  B580 mm, stål look 483,-
E7694  B1000 mm, hvid 681,-
E7695  B1000 mm, stål look 681,-

E82850  B500 mm, hvid 485,-
E82853  B500 mm, sort 485,-
E82851  B750 mm, hvid 534,-
E82854  B750 mm, sort 534,-
E82852  B1000 mm, hvid 613,-
E82855  B1000 mm, sort 613,-

E3770  sort, A3 343,- /pk. 
E3771  sølvfarvet, A3 343,- /pk.
E3764  sort, A4 175,- /pk.
E3767  sølvfarvet, A4 175,- /pk.
E3765  sort, A5 128,- /pk.
E3768  sølvfarvet, A5 128,- /pk.
E3766  sort, A6 98,- /pk.
E3769  sølvfarvet, A6 98,- /pk.

Er din endegavl af metal kan vi anbefale vores rammer med magnetisk 
bagside. Vi har også rammer med statisk bagside, der klæber til vinduer 
og glasflader uden brug af lim.

Bredt sortiment af magnetrammer

Vores lister i melamin på 
spånplade er lige så elegante 

som de er robuste!

Der medfølger ikke skruer til ophæng, da skruetypen afhænger af, 
hvilken type væg eller endegavl, de skal monteres på. Brug skruer 
og beslag, der passer til din væg eller gavl. Dit lokale byggemarked 
vil kunne hjælpe dig med at vælge de rigtige skruer.

Vigtig information!
Mere information 
på bci.dk/skiltning

https://bci.dk/skiltning
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SYMBOLSKILTNING
En god og gennemtænkt skiltning, som viser vejen med tekster eller symboler, reducerer behovet for antallet 

af skilte og/eller digitale løsninger betragteligt. Brug grafik til skiltning eller som ren dekoration 
– en enkel løsning til at forny og forbedre indtrykket af et rum.

Winged Words

Dead Man

Film Roll

Info

Question Marks

Notes

Detective Story Corner 

Bordholder

Plakatholder

Bordskilt

Arrows

Shoe Prints

Chat Bubble

Format B505 x H1050 mm

Pakning 11 bøger/ark

Format B505 x H1050 mm

Format B586 x H400 mm

Format B800 x H400 mm

Format S: B112 x H308 mm
M: B168 x H462 mm
L: B255 x H700 mm

Pakning S, M og L

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA, 
fod i aluminium

Format A5: B150 x D100 x H215 mm
A4: B210 x D115 x H300 mm
A3: B300 x D140 x H435 mm
A4 liggende: B300 x D90 x H216 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Materiale Metal, plast med magnetisk ramme

Format B170 x H150 mm

Format Store: B382 x H471 mm
Små: B209 x H298 mm

Pakning 5 store og 5 små noder, 
udstanset på ark

Format Skudhul: Ø60 mm
Pistol: B300 x 150 mm

Pakning Pistol med tre skudhuller,
udstanset på 1 ark

Format S: L150 mm
L: L250 mm

Pakning 3 par/ark

Format L: B800 x H700 mm
S: B580 x H480 mm

Ark med udstansede, opslåede bøger i varierende 
størrelse. Placér dem sammen eller hver for sig.
Bøgerne er selvklæbende.

Gulvfolie med kontur af et lig. Ingen er i tvivl om 
hvilken litteratur, der står på hylden ved siden af.
Udstanset figur på ark med ekstra slidstærk over-
flade og med god klæbeevne på glatte overflader.
Kan placeres på væg eller gulv.

Et klassisk symbol, som også fungerer i dag som 
symbol på nutidens forskellige filmmedier.
Filmrullen er selvklæbende.

Universel skilting med teksten info i versaler. Helt 
ark med  transparent baggrund. Bogstaverne er 
selvklæbende.

Et ark med udstansede spørgsmålstegn i 3 
forskellige størrelser. Spørgsmålstegnene er 
selvklæbende.

Er du med på noderne? 
2 x 5 udstansede noder i to størrelser. 
Til musikhjørnet, som skiltning eller som ren 
dekoration. Noderne er selvklæbende.

Tydeliggør hvilke historier, der måske udspiller sig 
bag bogomslagene ved hjælp af disse symboler.
Pistolen og skudhullerne er selvklæbende.

Synliggør nyheder eller temaer
Eksklusiv akrylholder i flere formater til bord, 
skranke, hylde m.m. Enkelt at udskifte indhold.
Hvide indstiksark uden tekst medfølger.

Praktisk akrylholder til plakater og information.

Fritstående skilteholder af metal med sølvfarvet 
magnetramme til A4-format. Holderen er let buet, 
hvilket giver en behagelig læsevinkel.
Kan anvendes både stående og liggende.

Til venstre, højre eller lige ud? 
Udstansede pile, der fungerer  perfekt som vejvisere. 
Pilene er selvklæbende.

Vis vejen 
Skoaftryk i to størrelser til placering på væggen
eller gulvet. Udstansede figurer på ark med ekstra 
slidstærk overflade og med god klæbeevne på 
glatte overflader.

Taleboblen med whiteboardoverflade findes i 
to forskellige størrelser. Gør det muligt at tippe 
om arrangementer, nyheder eller informere med 
forskellige budskaber, når du ønsker det!
Taleboblerne er selvklæbende.

E2452   801,- 

E2461   1.205,- 

E2453   191,- 

E2454   256,- 
E2455   332,- /pk.

E2459   314,- 

E2460   143,-

E3783  B297 x H105 mm 273,- 
E3784  B420 x H149 mm 307,-
E3785  B210 x H305 mm (A4) 177,-

E3414  A5 69,- 
E3426  A4 82,-
E3427  A3 146,-
E3448  A4 liggende 93,-

E3794   392,- 

E2456  venstre 114,- 
E2457  højre 114,-
E2458  lige ud 114,-

E2462  S 146,-
E2463  L 304,-

E2450  L 969,- 
E2451  S 618,-

Vis vejen, 

dekorér og oplys med

selvklæbende symboler 

eller tekst der, hvor 

den ses bedst!

Mere skiltning på 
bci.dk/skiltning

https://bci.dk/skiltning
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RAL 3020
Traffic Red

E3506

20

Format B256 x D143 x H323 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Book! Book!
Et ‘ægstremt’ sødt bogdisplay formet som en 
kylling. Displayet vil helt sikkert give lyst til læsning 
i påskeferien.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3501  220,- 

Pixie I

Format B249 x D127 x H311 mm 
Displaydybde: 56 mm 

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Er der nogen søde lånere her?
Kom lånerne i møde med et både diskret og 
tankevækkende spørgsmål.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3506   263,- 

Nordmann

Rabbit

Format B198 x D127 x H311 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Format B160 x D127 x H342 mm 
Displaydybde: 56 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Et oplyst juletræ til oplyste læsere?  
Garanteret fri for nåle; skal ikke vandes 
(kort sagt: en rigtig nem fyr)!
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

Helt magisk
Mød Rabbit. Chickens hjælper i forbindelse med 
de kommende højtider.
Anvendes fritstående eller monteres på væg.

E3508  279,- 

E3392   204,- 

BOGDISPLAYS TIL HØJTIDERNE
Lige så vel som gode bøger kan byde læserne på en højtidsstund, så kan du 

bidrage til stemningsfulde steder i forbindelse med højtider.

Chicken

Nyhed !
Nyhed !

Nyhed !

Se flere løsninger på 
bci.dk/display

Se også Happy Bird på side 76.

UDSTILLINGS- & OPBEVARINGSMØBLER

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk

https://bci.dk/display
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E21163
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Mini Midi Maxi
6/12 flytbare hylder og fast top- og bundhylde. 
De enkeltsidede moduler leveres med stillesko,
mens de dobbeltsidede leveres med hjul.

8/16 flytbare hylder og fast top- og bundhylde. 
De enkeltsidede moduler leveres med stillesko,
mens de dobbeltsidede leveres med hjul.

10/20 flytbare hylder og fast top- og bundhylde. 
De enkeltsidede moduler leveres med stillesko,
mens de dobbeltsidede leveres med hjul.

E21100  rå birkekrydsfinér 6.694,-
E21101  bejdset grå 9.328,-
E21102  bejdset blå 9.328,-
E21103  bejdset grøn 9.328,-
E21104  bejdset rosa 9.328,-
E21105  bejdset orange 9.328,-

E21110  rå birkekrydsfinér 7.161,-
E21111  bejdset grå 9.822,-
E21112  bejdset blå 9.822,-
E21113 bejdset grøn 9.822,-
E21114  bejdset rosa 9.822,-
E21115  bejdset orange 9.822,-

E21150  rå birkekrydsfinér 10.878,-
E21151  bejdset grå 13.720,-
E21152  bejdset blå 13.720,-
E21153  bejdset grøn 13.720,-
E21154  bejdset rosa 13.720,-
E21155  bejdset orange 13.720,-

E21160  rå birkekrydsfinér 11.367,-
E21161  bejdset grå 14.234,-
E21162  bejdset blå 14.234,-
E21163  bejdset grøn 14.234,-
E21164  bejdset rosa 14.234,-
E21165  bejdset orange 14.234,-

Kapacitet Enkel: 168 normalbøger
Dobbelt: 336 normalbøger

Format Enkel: B900 x D322 x H992 mm
Dobbelt: B900 x D644 x H1068 mm

Materiale Rå eller bejdset birkekrydsfinér 
(UV-lakeret)

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet Enkel: 224 normalbøger
Dobbelt: 448 normalbøger

Format Enkel: B900 x D322 x H1248 mm
Dobbelt: B900 x D644 x H1324 mm

Materiale Rå eller bejdset birkekrydsfinér 
(UV-lakeret)

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet Enkel: 280 normalbøger
Dobbelt: 560 normalbøger

Format Enkel: B900 x D322 x H1504 mm
Dobbelt: B900 x D644 x H1580 mm

Materiale Rå eller bejdset birkekrydsfinér 
(UV-lakeret)

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

MEMPHIS

Nyhed !
Nyhed !

Nyhed !

Louise Hederström, vores egen ”husdesigner” gennem 
mange år, har designet nogle af vores mest populære 
kollektioner. Dem er du vel ikke gået glip af?

Mød designeren
bci.dk/louisehederstrom

Memphis produceres af 
træ fra bæredygtigt

skovbrug

Mini, enkeltsidet med 6 hylder Midi, enkeltsidet med 8 hylder

Mini, dobbeltsidet med 12 hylder Midi, dobbeltsidet med 16 hylder

E21120  rå birkekrydsfinér 9.030,-
E21121  bejdset grå 11.781,-
E21122  bejdset blå 11.781,-
E21123 bejdset grøn 11.781,-
E21124  bejdset rosa 11.781,-
E21125  bejdset orange 11.781,-

E21170  rå birkekrydsfinér 12.296,-
E21171  bejdset grå 15.212,-
E21172  bejdset blå 15.212,-
E21173  bejdset grøn 15.212,-
E21174  bejdset rosa 15.212,-
E21175  bejdset orange 15.212,-

Maxi, enkeltsidet med 10 hylder

Maxi, dobbeltsidet med 20 hylder

Opbyg inspirerende gadestrøg med 
huse i forskellige højder, dybder og 
farver. Byd bibliotekets besøgende 
på en byvandring langs huse med 
indbydende butiksvinduer fyldt med 
bøger, tidsskrifter og meget andet. 
Ideelle som fokuspunkter for alle 
aldre. 

Mulighederne er mange med de 
nye multifunktionelle moduler. 
Modulerne fås i enkelt- eller dobbelt-
sidet udgave og i tre højder.

De lave højder bidrager til letover-
skuelige miljøer for såvel besøgende 
som personale. 

Enkle at bygge om og flytte rundt 
på. Letanvendeligt og brugervenligt 
er bare nogle af nøgleordene.

BLIV DIN EGEN 
BYPLANLÆGGER

Hylderne er forsynet 
med en kantliste og kan enten 

placeres vandret med listen bagtil 
eller skrå som tidsskrifthylde 

med listen fortil. 

Opbevar f.eks. bøger 
på nogle hylder og udstil på 
andre (hylden ved siden af, 

over eller under). 

Den sektionopdelte 
konstruktion med de 

mange forborede huller giver 
store variationsmuligheder for 
placering af hylder og bidrager 

til kreative løsninger. 

https://bci.dk/louisehederstrom
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E4466

E4467

E4467

E4466

E4490

E4493

E4467

E4467

E4466
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E4490 enkelsidet, hvid 1.636,-
E4491 enkelsidet, sort 1.636,-
E4492 dobbelsidet, hvid 1.636,-
E4493 dobbelsidet, sort 1.636,-

E4472 Bordplade, hvid 1.554,-
E4473 Bordplade, sort  1.554,-
E44709 Ekstra hylder, hvid, 2 stk. 795,-/pk.
E44719 Ekstra hylder, sort, 2 stk. 795,-/pk.

Bord-/CPU-plade til Showalot Maxi

Tilbehør til Showalot Mini

Showalot Mini
Er udstyret med 2 flytbare hylder med forkant 
(kan justeres noget i dybden). Der medfølger 
justebare stillesko og en tværpind, der sikrer, at 
møblet står helt stabilt, hvis 2 sektioner samles til 
en dobbeltsidet.

E4466  hvid 4.630,-
E4467  sort 4.630,-

E4470  hvid 4.630,-
E4471  sort 4.630,-

Showalot Maxi
Er udstyret med 5 flytbare hylder med forkant 
(kan justeres noget i dybden). Der medfølger 
justebare stillesko og en tværpind, der sikrer, at 
møblet står helt stabilt, hvis 2 sektioner samles til 
en dobbeltsidet.

Kapacitet 45-60 fronteksponerede
normalbøger

Format B627 x D284 x H1752 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet 40-50 fronteksponerede 
billedbøger

Format B1077 x D284 x H1156 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

SHOWALOT
En kollektion, der byder på rigtig mange spændende løsninger. 

Uanset om vi taler om udstilling af bøger eller andre medier, søgestationer eller studiepladser. 
Bestil komplet fra starten, eller udbyg senere ved hjælp af vores smarte tilvalgspakke.

E4520 - Dobbeltsidet søgestation

E4517 - Enkeltsidet søgestation

E4516 - Dobbeltsidet displaymøbel

Har du et helt specielt ønske 
til farve eller træsort? 
Kontakt os for flere muligheder

Bestil 
komplet fra 

starten eller byg 
til senere

Vores måske mest populære og 
fleksible biblioteksmøbel nogensinde! 
En kollektion, som letter arbejdet for 
dig og hjælper de fleste brugere med 
det meste. Vi ved det - det lyder næsten 
for godt til at være sandt, ikke...? 
Bedøm selv ved hjælp af nedenstående 
spørgsmål: 

Har jeg brug for...
• alsidige og fleksible løsninger til   
 udstilling af bøger eller andre medier?
• flytbare hylder med rigelig dybde;  
 plads til flere bøger foran hinanden  
 (let at fylde)?  
• møbler, der er nemme at montere og  
 stille på plads (få dele og beslag)?
• løsninger som gør det nemt at tilføje,  
 fjerne og flytte rundt (uden krav om  
 demontering)?
• løsninger som bidrager til godt  
 overblik i forskellige miljøer  
 (skoler, åbent bibliotek mv.)?
• løsninger med pålidelig, stabil og sikker  
 konstruktion af hensyn til de besøgende?
• multifunktionelle løsninger der kan  
 skabe nye funktioner efter behov? 

Har du svaret ja på spørgsmålene, bør 
du absolut kigge på disse sider.

Plus-design er laminat på krydsfinér med synlige krydsfinérkanter.
Materialet er modstandsdygtigt over for stød og ridser, samtidig med 
at det bliver ved med at se ud som nyt - også i krævende miljøer.

Plus Design

Plus
Design En kollektion af 

byggesektioner med 
ekstra af alt til alle

Mød designeren
bci.dk/louisehederstrom

Louise Hederström, vores egen ”husdesigner” gennem 
mange år, har designet nogle af vores mest populære 
kollektioner. Dem er du vel ikke gået glip af?

SHOWALOT MAXI

E4466 - Enkeltsidet vægdisplay E4471 - Enkeltsidet vægdisplay

https://bci.dk/louisehederstrom
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E4470 E4470

E4471 E4471

E21220 + 21250

E4524 E4471 E4522 + E44719

E21210

E21220
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E4524 - Studiebord

E4521 - Dobbeltsidet displaymøbel

E4470 - Enkeltsidet displaymøbel

SHOWALOT MINI
Showalot Mini byder også på spændende løsninger lige fra udstilling af billdbøger til studiepladser. 

Bestill komplette løsninger fra starten eller byg til senere.

Der medfølger ikke vinkelbeslag og skruer til sikker fastgørelse på væggen, 
da skruetypen afhænger af, hvilken type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med at vælge de rigtige skruer.

Vigtig information
Mere information på

bci.dk/showalot

E4473 - Bordplade

Say ”A”
Fleksibelt og mobilt udstillingsmøbel
Udstilling af bøger, billedbøger/tegneserier eller 
folianter. Monteres med 3 eller 4 udstillings-
hylder på hver side afhængigt af bogformatet. 
Hylderne, der er udstyret med gummimåtter, har 
plads til 3 normalbøger eller 8 billedbøger foran 
hinanden.

Skilt i gennemfarvet hvid akryl. Skilteholdere medfølger.

E21200  hvid, laminat 13.236,-
E21210  antracitgrå, laminat 13.236,-
E21220  hvid, melamin 11.802,-
E21230  antracitgrå, melamin 11.802,-

Kapacitet 80-100 normalbøger/
165 billedbøger

Bredd B920 x D920 x H1562 mm

Materiale Laminat på krydsfinér eller 
melamin på spånplade

Hjul Ø75 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

E21250  1.266,-

Tilbehør til Say ”A”

MOBILT UDSTILLINGSMØBEL
 

Vi har forstørret det velkendte A-skilt og udstyret det med hjul og hylder, så dine bøger og brochurer får alt den 
opmærksomhed, de fortjener. Fungerer rigtig godt i åbne områder eller indgangspartier, hvor de mindre podier forsvinder. 

Placér dem enkeltvis eller flere samlet - mulighederne er mange!

Laminat på krydsfinér 
(Plus Design)

Melamin på 
spånplade

Nyheder !

Nyhed !

Plus
Design

https://bci.dk/showalot
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Vis nyheder og temaer
Fritstående tårn på sokkel med fem hyldefag 
(ekskl. tophylde). Hvert hyldefag har fire rum.

E4351  Midi, hvid 5.557,-
E4352  Midi, birk 5.557,-
E4353  Maxi, hvid 6.252,- 
E4354  Maxi, birk 6.252,-

Kapacitet Midi: 180 normalbøger
Maxi: 200 normalbøger

Format Midi: B482 x D482 x H1560 mm
Maxi: B552 x D552 x H 1800 mm

Materiale Lakeret MDF eller finér på
spånplade. Gavle i akryl, PMMA

Design Niklas Dahlman for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Book Tower

Labyrinth 
Smart udstillingstårn på hjul
Iøjnefaldende tårn med 20 rum fordelt på 
fem etager. 

E5805  hvid/rød 12.040,-
E5806  hvid/sort 12.040,-

Kapacitet 240 normalbøger

Format B580 x D580 x H1750 mm

Materiale Melaminbetrukket spånplade

Hjul Ø75 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

E4407  Midi, hvid 1.743,-
E4408  Midi, birk 1.743,-
E4409  Maxi, hvid 1.743,- 
E4410  Maxi, birk 1.743,-

Hjulplade til Book Tower

Flere detaljer 
på bci.dk

UDSTILLINGSTÅRNE
Smarte opbevarings- og udstillingsløsninger til bøger og andre medier. 

Skab attraktive fokuspunkter til dine besøgende.

Quattro
Populært medietårn på hjul
Farverigt tårn til udstilling af bøger m.m.
Akryldisplays, stillesko og hjulsæt medfølger.

E4434  Mini, hvid 5.970,-
E4435  Mini, sort 5.970,-
E4436  Mini, orange 5.970,-
E4437  Mini, lime 5.970,-
E4438  Mini, blå 5.970,-

E4478  Midi, hvid 6.726,-
E4479  Midi, sort 6.726,-
E4480  Midi, orange 6.726,-
E4481  Midi, lime 6.726,-
E4482  Midi, blå 6.726,-

E4475  Maxi, hvid 6.252,-
E4476  Maxi, sort 6.252,-

Format Mini: B335 x D335 x H1220 mm 
(inkl. hjul og 12 akryldisplays)
Midi: B335 x D335 x H1265 mm 
(inkl. hjul og 16 akryldisplays)
Maxi: B500 x D500 x H1788 mm 
(inkl. hjul og 20 akryldisplays)

Materiale Midi/Mini: Laminat på krydsfinér 
Maxi: Lakeret MDF 

Hjul Ø50 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Niklas Dahlman for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Plus
Design

MDF

E36069  Midi 3.143,-
E36080  Maxi 3.780,-

Book Carousel
Udstillingskarrusel med roterende hylder.
Skilteholder og hjul medfølger.

Kapacitet Midi: 40 normalbøger
Maxi: 50 normalbøger

Format Midi: Ø700 x H1340 mm inkl. hjul
Maxi: Ø700 x H1620 mm inkl. hjul

Materiale Lakeret metal/tråd

Hjul Ø50 mm, 2 af hjulene kan låses

Design BS Eurobib

Levering Flatpacked; skal samles

https://bci.dk
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E6751
E6751

E6750 + E6748
E6749 + E3394 + E3395

E6752

E6748

E76230

E3776

E3774

E6708

E6717E6718

E6719

E6723

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk Bestil i vores webshop eller ring 76 78 26 11   I   www.bci.dk

EmmaJumbo
Fang læsernes opmærksomhed
Funktionelt, alsidigt podie til udstilling af bøger 
eller andre medier.
Justerbare stillesko og hjul medfølger.

Fleksible podier eller borde
Smarte, vendbare og stabelbare borde/podier i 
forskellige højder. Der følger en stor og en lille 
plade med til hvert stativ.

Format B940 x D940 x H1018 mm 
(H1083 inkl. hjul) 

Materiale Melamin på spånplade

Hjul Ø50 mm, 2 af hjulene kan låses

Design BS Eurobib

Levering Flatpacked; skal samles

Format Mini: Ø456/620 x H465 mm
Midi: Ø456/620 x H670 mm
Maxi: Ø456/620 x H1025 mm

Materiale Hvidlakeret metal

Design Tom Stepp for Eurobib Direct

Levering Skal ikke monteres (kræver ikke
værktøj)

E4361  hvid 5.838,-
E4362  antracitgrå 5.838,-

E6749  mini 1.974,-
E6750  midi 2.033,-
E6751  maxi 2.299,-

E6748 Kuppel 566,-
E6752 Skammel, 2 stk. 2.744,-/pk.
E3394 Lion bogdisplay 360,-
E3395 Lioness bogdisplay 298,-

Tilbehør og tips til Jumbo

E76230 Magnetsæt, 5 stk.  26,-/pk.
E3776 Magnetisk overskriftsramme, 5 stk. 250,-/pk.
E3774 Magnetramme, 2 stk. 236,-/pk.

Tips til Sketchalot

Cube
Alsidigt og bygbart
Smart bygbart udstillingstårn til udstilling af bøger, 
magasiner og andre udstillingsgenstande. Skab 
nye, spændende udstillinger. Kun fantasien sætter 
grænser.

E6708  hvid 5.316,-
E6717  gennemsigtig/sort 5.316,-
E6718  hvid/gennemsigtig 5.316,-
E6719  sort/gennemsigtig 5.136,-
E6723  sort 5.136,-

Kapacitet 4 normalbøger pr. holder

Format B390 x D390 x H1565 mm

Materiale Gennemfarvet/-sigitg akryl, PMMA

Design Franz James for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

MIDLERTIDIGE UDSTILLINGER
Fremvis elevarbejder på skolebiblioteket med foldbare skærme i pap, aktivér bibliotekets brugere ved at 

formidle læsetips på skrivetavler med magnetfunktion eller ved at udstille genstande sammen med bøger.

Sketchalot

Alexander

Flytbar whiteboardtavle
Whiteboardtavle uden krav til vægmontering. 
Placeres frit direkte mod væggen; enkeltvis eller 
flere tæt på hinanden. Udover at være skrivbar er 
whiteboardtavlen også magnetisk.
Sketchalot hviler på to aftagelige støtteben.

Fleksibel udstillingsskærm i pap
Til skiftende udstillinger, børneaktiviteter, 
vandreudstillinger m.m. Her gør de enkle, lette 
skærme stor nytte. Hvis du ikke vil klipse eller lime
materialet på, kan du skrive eller tegne direkte på 
skærmen.

E36217   8.820,-

E36150   549,-/pk.

Format B790 x D210 (inkl. støtteben)
x H2000 mm

Materiale Magnetisk whiteboard med
aluminiumsstøtteben

Design Eelco Voogd

Format B2400 (3 x 800) x H1800 mm

Materiale Bølgepap, hvid

Pakning 3 stk.

Byg selv din 
helt egen Cube 
af ”løsdele”fra 
webhoppen
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E4574

E3418

E3424

2 x E4575 + 2 x E4577
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MARIA UDSTILLINGSPODIER
Podierne er flotte elementer i indgangspartier, som udstillingspunkt i de forskellige afdelinger

eller som dekorativ vinduesudstilling. Enkeltvis kan de også anvendes på enden af 
reolgavlen til udstilling eller til at sidde på. Mulighederne er mange!

Maria
Udstilling, quick pick, krybbe, siddeplads
Fleksible podier i sæt med tre højder med flere 
brugsområder. Benyttes samlet i forskellige for-
mationer, eller enkeltvis – med eller uden topplade.
Kryds til inddeling i 1-4 rum giver god fleksibilitet 
til forskellige medieformater. Brug gerne akryl-
displays for optimal udstilling eller brug anden 
skiltning eller siddelåg, se tilbehør.
Stillesko og gummimåtter medfølger. 
Hjulplade kan tilkøbes.

Format B500 x D500 x H400/600/800 mm

Materiale Melaminbetrukket spånplade

Design BS Eurobib

Levering Flatpacked; skal samles

E4574  hvid 7.222,-
E4575  antracitgrå 7.222,-

E4576 Hjulplade, hvid 1.294,-
E4577 Hjulplade, antracitgrå 1.294,-
E4578 Siddelåg, hvid/kork 990,-
E4579 Siddelåg, antracitgrå/kork 990,-
E3418 Stabelbart akryldisplay 32,-
E3424 Linnea akryldisplay 50,-

Tilbehør & tips til Maria

”Vi bruger tit vores nye udstillingsmøbel ”Maria”. Podierne gør det 
muligt at præsentere alle typer medier meget fleksibelt. Uanset om det 
er en komplet installation med tre podier eller bare et enkelt - så giver 
”Maria” biblioteket et løft!”

Maria Pinsker, Mainburg Bibliotek, Tyskland

”Maria podierne er gode til at skabe små 
og større udstillings-øer i biblioteket.
Den enkle formgivning gør at de passer 
godt ind de fleste steder og bliver en 
diskret baggrund hvor udstillingen træder 
tydeligt frem.

Deres lille størrelse og forskellige højder 
gør at de kan vokse op som et lille landsk-
ab midt på gulvet eller stilles enkeltvist for 
enden af reolerne. Når toppladen fjernes 
bliver podiet til en bladrekrybbe, hvilket 
gør det nemt at ændre udstillingen.

Det er også nemt at gøre noget ekstra 
ud af sin udstilling. Man kan bare tilføje 
nogle bænke, højborde eller plantekasser 
sammen med Maria’erne og så bliver 
det hyggeligt at sidde midt i mellem de 
udstillede bøger.”

Unni N. Iwanczuk, indretningsarkitekt

Hvorfor Maria?

Har du et helt specielt ønske 
til farve eller træsort? 
Kontakt os for flere muligheder
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E50318  144,-

E4500  3 x 3, hvid 16.405
E4501  3 x 3, sort 16.405
E4502  3 x 4, hvid 19.432
E4503  3 x 4, sort 19.432

E4504  sokkel, hvid 683,-
E4505  sokkel, sort 683,-
E4506  opbevaringsrum, hvid 2.299,-
E4507  opbevaringsrum, sort 2.299,-

Showandstore

Format 3 x 3 rum: 
B930 x D370 x H1520 mm 
3 x 4 rum: 
B930 x D370 x H1888 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Stilfuld opbevaring og udstilling
Ergonomisk udformet møbel til tidsskrifter, 
magasiner eller andre seriepublikationer. 
Skabslåge i klar akryl. Leveres med stillesko. 

Ergospace

Format B90 x D254 x H246 mm

Materiale Plast, PS

Funktionel tidsskriftsholder i A4 med etiketholder. 
Ergospace er udviklet i samarbejde med Karolinska 
Institutets Bibliotek (KIB) i Sverige. Etiketholderen 
fungerer desuden som et greb og ”støtteben”, så 
ridser i hylder og bordplader undgås.

E3521  gul 510,-
E3522  orange 510,-
E3523  mørkegrå 510,-

Hooked On News
Letplaceret holder til aviser
Smart vægmonteret holder i frosted akryl med 
nøglehulsophæng til aviser eller magasiner.

Kapacitet 4 aviser

Format B220 x D140 x H740 mm

Materiale Frosted akryl, PMMA

Design Tom Stepp for Eurobib Direct

AVIS- OG TIDSSKRIFTSZONEN
Møbler og smart tilbehør til dine avislæsere.

Plus
Design

Kompakt tårn med god hyldeafstand 
Tårn til magasiner, tidsskrifter eller tegneserier. 
Kombinerer udstilling og opbevaring med hen-
holdsvis 16 udstillingsholdere i akryl  og 16 
opbevaringsrum.

E4357 hvid melamin 7.636,-
E4358 birkefinér 11.006,-

Format B620 x D620 x H1600 mm

Materiale Melamin eller finér på spånplade, 
holdere i gennemsigtg akryl

Hjul Ø75 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Magasinbokse

Oslo

Tilbehør til Showandstore

E2902  139,-/pk.

Tidsskriftomslag, A4

Materiale Plast, PVC

Pakning 10 stk.

Praktisk omslag til tidsskrifter i A4-format.

Se alle mulighederne på side 103.

E37213  S, orange 3.282,-
E37214  S, lime 3.282,-
E37215  S, grå 3.282,-
E37210  L, orange 4.610,-
E37211  L, lime 4.610,-
E37212  L, grå 4.610,-

ChillBillTM

Format S: Ø900 mm
L: Ø1200 mm

Materiale Vaskbar bævernylon, 
genbrugsmøbelskum

Design Tom Madslangrud

Behagelige, miljøvenlige sækkestole (miljøneutralt 
fyld) med god komfort og lang levetid! 
Desuden behøver du ikke at tænke på refill!

Magasinbokse til udstilling og opbevaring 
af magasiner. Vippelåget fungerer også som 
udstillingsholder til det sidste nye nummer.

E2038 L525 mm 200,-
E2036 L600 mm 216,-
E2039 L765 mm 263,-
E2040 Krogliste 284,-

Avis- & tidsskriftstokke

Materiale Aluminiumsprofil, håndtag i bøg

Mere information på 
bci.dk/tidsskriftszone

Nyhed !

https://bci.dk/tidsskriftszone
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Zoofia
Zoonia

Zoolle
Format B295 x D375 x H340 mm

Materiale Fiberpap

Format B370 x D295 x H230 mm

Materiale Fiberpap

Format Lille: B300 x D90 x H205 mm
Stor: B350 x D105 x H235 mm

Materiale Fiberpap

Pakning 2 stk. (1 lille og 1 stor)

Opbevaringskasse på hjul med nitteforstærkede 
sider, træbund og dyremotiver.

Opbevaringskasse med forstærkede håndtag og 
dyremotiver.

Fine kufferter i sæt med to størrelser med håndtag 
og dyremotiver.

E1928   175,- 

E1929   48,- 

E1934  164,-/pk.

Fiona

Format A4: B85 x D255 x H315 mm

Materiale Fiberpap

Pakning 2 stk.

Tidsskriftsamler med etiketteholder i metal 
på ryggen.

E1925   58,-/pk.

Produkterne af fiberpap laves af genanvendelige materialer som bølgepap
og aviser. Materialet er gennemtestet og fungerer til alle typer opbevaring.
Farver og lak er vandbaserede.

Vi følger 
”Norms of restrictions of 

plywood processing defects 
in accordance with the requirements 

of STO (corporate standard) 
00255177-001-2013”

Genbrugsfiberpap

Tellus

Format B295 x D375 x H340 mm

Materiale Fiberpap

Praktisk opbevaring på hjul, med konisk form og 
forstærkede udtag i siderne. Brug den til billed-
bøger, legetøj, genbrug af papir osv.

E1917  grafitgrå 147,- 
E1918  lysegrøn  147,-
E1919  orange  147,-
E1920  turkis 147,- 
E1921  hvid  147,-

Opbevaringsbokse med låg

Format Pluto: B255 x D340 x H70 mm (A4) 
Mars: B340 x D445 x H70 mm (A3) 
Tilda: B225 x D355 x H90 mm 
Tova: B355 x D265 x H130 mm 
Telma: B165 x D285 x H150 mm

Materiale Fiberpap

Praktiske og elegante arkiv- og opbevaringsbokse 
med låg og etiketteholder og med blanke eller 
sorte samlenitter.

E1922  Pluto 32,-
E1923  Mars 57,-
E1924  Tilda 58,-
E1933  Tova 58,-
E1926  Telma 58,- 

SMARTE OPBEVARINGSLØSNINGER

VIGTIGT AT VIDE OM KRYDSFINÉR

Til alle behov og aldre – samtidig med at der er tænkt på miljøet.

Hos Eurobib Direct er omsorgen for dig 
og dit bibliotek vigtig. Vi ønsker at kunne 
tilbyde dig gode, økonomiske produkter, 
som du kan stole på. Vi tilbyder et bredt 
sortiment. Flere af vores produkter er frem-
stillet i birkefinér med eller uden laminat. 

Se f.eks. vores bogvogne i det populære 
Plus Design, den meget roste kollektion 
Wildlife, Memphis eller Cubik (møbler til 
læringsmiljøer) for blot at nævne nogle 
stykker. Produkter der er fremstillet i 
miljøgodkendte materialer og af træ fra 
bæredygtigt skovbrug.

Vi ønsker, at du som kunde skal føle dig 
tryg ved birkefinér, dets forskellige 
kvaliteter, og hvad der kendetegner disse. 

Bjarne Hjertvik, Marketing Manager

Her er nogle baggrundsfakta:
• Birkefiner kan groft inddeles i 3 hoved-
 klasser: A, B og C (A er den højeste   
 kvalitet).
• Af en birkestamme bliver ca. 75% til   
 finér i klasse C, 20% i klasse B og resten  
 i klasse A. 
• Vi fremstiller alle aktuelle produkter i  
 finér af underklasserne BB/BB eller B/BB. 
• BB/BB anvendes hovedsageligt til  
 produkter med overfladelag udstyret  
 med højtrykslaminat, HPL, for at opnå  
 et så godt limunderlag som muligt.  
 Undtagelsen er Memphis-modulerne,  
 hvor vi har valgt en højere kvalitet, 
 dvs. B/BB.

Læs mere 
på bci.dk

Mere information 
på bci.dk/kvalitet

https://bci.dk
https://bci.dk/kvalitet
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Transportkasse

Poser med skydelås

Format B300 x D225 x H450 mm

Materiale Fiberpap

Format A4: B325 x H235 mm
A3: B445 x H325 mm

Materiale Plast, PP

Robust og rummelig transportemballage til f.eks. 
bøger.

Beskyt tidsskrifter, puslespil m.m.!
Poser med kraftig skydelåsfunktion, som tåler 
hårdhændet håndtering. Velegnede til opbevaring
af f.eks. legetøj, klodser, puslespil m.m.

E2850  342,- 

E2958 A4 29,- 
E2959 A3 42,-

Bogen kommer

Bogen kommer

Format Ydre: B350 x D200 x H295 mm
Indre: B325 x D190 x H285 mm

Materiale Kraftig vokset bølgepap

Pakning 5 stk.

Format B550 x D240 x H305 mm

Materiale Kraftig vokset bølgepap

Pakning 5 stk.

Emballage i to dele, udvendig og indvendig.
Håndtag i plast medfølger inderemballagen.

Praktisk emballage til transport af bøger. 
Håndtag i plast medfølger.

E2826  195,- /pk

E2825 ydre 161,-/pk.
E2824 indre 123,-/pk.

FLYTNING OG OPBEVARING

E2701 Etiketholder, 50 stk. 176,-/pk.

E2941 Låg, frosthvid 30,-
E2942 Hjulstativ 431,-

Tilbehør til Bogen kommer

Tilbehør til opbevaringsboks

Opbevaringsboks

Format B340 x D415 x H235 mm

Materiale Plast, PP

Stabelbar boks i robust materiale uden låg. 

E2938 frosthvid 61,-
E2939 blå 61,-
E2940 rød 61,-

Se alle produkter på 
bci.dk/mediehåndteringOpbevaring, håndtering og transport af bøger og andre pædagogiske 

materiale, kræver sine løsninger. Vi har et bredt udvalg i webshoppen.

Alt hvad du har brug for til mediehåndtering

Nellie

Format B280 x D280 x H265 mm

Materiale Fiberpap

Bokse med motiv
Opbevaringsbokse med låg. Leveres usamlet.

E1930 Rocket 79,- 
E1931 Elephant  79,-
E1932 Whale  79,-

BILLEDBOGS- & AV-KRYBBER

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk

https://bci.dk/mediehåndtering
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Gordon

Kapacitet 120-140 billedbøger

Format B1018 x D736 x H904 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbøger man kan flokkes omkring
Billedbogskrybbe med 2 rum og 2 aftagelige 
rumdelere (valgfrit). Stillesko og gummimåtter 
medfølger. Egnet til børn fra 4-8 år.

E7658   4.857,- 

Dilly

Kapacitet 65-80 billedbøger

Format B1548 x D354 x H358 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbøger i længden
Billedbogskrybbe med 3 rum (bladres fra siden), 
2 aftagelige rumdelere (valgfrit) og 1 displayhylde 
fortil med forkantsliste. Stillesko og gummimåtter 
medfølger. Egnet til børn fra 3-6 år.

E7659   5.408,- 

Leopold

Kapacitet 120-140 billedbøger

Format B835 x D740 x H863 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Holder ”forstyrrende” voksne væk
Billedbogskrybbe med 2 rum og 2 aftagelige 
rumdelere (valgfrit). Stillesko og gummimåtter 
medfølger. Egnet til børn fra 4-8 år.

E7657   4.542,- 

Dyrene
må gerne

fodres med
bøger!

WILDLIFE KOLLEKTIONEN
Vi har anstrengt os til det yderste for at udvikle en kollektion af børnemøbler specielt udformet til 

biblioteker og andre læringsmiljøer. Børnemøbler hvor legende form, finurlige funktioner, solid 
konstruktion og gode materialevalg forenes med omsorg for såvel brugerne som miljøet. 

Møbler til børn på børns vilkår!

Mere information 
på bci.dk/wildlife

Doris

Kapacitet 90-100 billedbøger

Format B776 x D1006 x H989 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbøger i højden
Flot boghylde til fronteksponering af billedbøger. 
Den har 2 flytbare hylder med forkantsliste på hver 
side. Stillesko og gummimåtter medfølger. 
Egnet til børn fra 4-8 år.

E7661   8.568,-

Ture

Kapacitet 30 billedbøger

Format B386 x D602 x H325 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Let adgang for de yngste
En flot og meget lidt pladskrævende billedbogs-
krybbe. Stillesko og gummimåtter medfølger. 
Egnet til børn fra 2-4 år.

E7660   2.305,-

E766017  Siddelåg 226,-

Tilbehør til Ture

Wildlife produceres af træ 
fra bæredygtigt skovbrug

Mød Elna & Elof på næste side...

Plus
Design

En dag i ørkenen
Du kan også skabe lidt ørkenstemning 
ved hjælp af stumtjeneren Lapsus 
(E23541-43), der er udformet som store 
kaktusser. En stumtjener, der stikker 
ud og gør det muligt for både børn og 
“forstyrrende” voksne at hænge deres 
overtøj, før de møder Doris.

En dag i cirkus
Du kan skabe et spændende miljø ved 
hjælp af Jumbo børnegruppe (E6749-52) 
og Leopold, Lion og Lioness.

En dag på savannen
Du kan let skabe et stykke savanne ved 
hjælp af de spektakulære rumdelere 
Gradient (E23544-51), der ligner store 
græsstrå (elefantgræs?). De er gode til 
at skabe afskærmede zoner til læsende 
børn. Desuden føler Elna og Elof sig 
hjemme her.

WILDLIFE TEMAER

https://bci.dk/wildlife
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Elof Elof Læseplads

Kapacitet 270-310 billedbøger

Format B780 x D1208 x H1000 mm

Materiale Laminat på björkplywood

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet 70 billedbøger

Format B780 x D1208 x H1000 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbøgskrybbe og -hylde
Krybbe til udstilling og opbevaring. Snablen har 3 
hylder (valgfri placering) til udstilling af billedbøger. 
Bagenden har 2 rum med rumdelere. Stillesko 
gummimåtter medfølger.
Egnet til børn fra 4-8 år.

Kombineret billedbogshylde og læseplads
Krybbe til udstilling og læsning. Snablen har 
3 hylder (valgfri placering) til udstilling af billed-
bøger. Bagenden har en lille læseplads med bord 
og sæde. Stillesko gummimåtter medfølger. 
Egnet til børn fra 4-8 år.

E7655   9.424,- E7656   9.345,-

Elna

Kapacitet 380-420 billedbøger

Format B780 x D1528 x H1328 mm

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Louise Hederström og Dan Jonsson 
for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbøger i bredden og i højden
Krybbe med rigtig god plads til både udstilling 
og opbevaring. Snablen har 4 hylder (valgfri 
place-ring) til udstilling af billedbøger. Bagenden 
har 2 rum med rumdelere og en opbevaringshylde. 
Stillesko og gummimåtter medfølger. 
Egnet til børn fra 6-12 år.

E7654   14.690,-

WILDLIFE KOLLEKTIONEN
De figurative elementer med bløde former er fremstillet med omsorg for børnenes sikkerhed - ingen skarpe kanter. 

Formerne giver også de mindste mulighed for at finde naturlige støttepunkter at 
holde fast i, mens de bladrer i pege- og billedbøger.

Mere information 
på bci.dk/wildlife

Brug eventuelt møbelvoks til at behandle kanterne. Det beskytter kanterne 
bedre mod snavs og giver dem en flot finish. Påfør et tyndt lag voks med 
en klud og polér kanterne. Kontakt din lokale farvehandler for valg af en 
passende møbelvoks.

Plejetips

Eurobib Directs Wildlife-kollektion er frem-
stillet af træ fra bæredygtigt skovbrug og er 
et eksempel på virksomhedens bestræbelser 
på at udvikle og levere miljøvenlige og miljø-
godkendte produkter. Kollektionens solide 
konstruktion er specielt udformet med hen-
blik på biblioteker og andre læringsmiljøer, 
og den indeholder smarte funktioner, fantasi-
fuldt design og gode materialevalg, der tager 
hensyn til såvel brugerne som miljøet.

Børn er mere udsatte end voksne, når det 
gælder forskellige faktorer i vores omgivende 
miljø, dels på grund af deres fysik, men også 
i kraft af deres bevægelsesmønster. Kemikalier 
og miljøforureninger omgiver os i hverdagen, 
og små børn er i mange tilfælde mere 
udsatte end voksne. Flere faktorer bidrager 
til dette. Blandt andet bevirker børns høje 
stofskifte, åndedrætsfrekvens og hudens 
gennemtrængelighed, at de har et relativt 
højt indtag af miljøforureninger; desuden er 

børns organer stadig i udvikling, hvilket gør, 
at forureninger bliver i kroppen i længere tid.

For at sikre kvaliteten på indeklimaet er 
Formicas produktsortiment GREENGUARD® 
Indoor Air Quality-certificeret for indendørs 
byggematerialer med lave VOC-udslip. 
GREENGUARD Environmental Institute (GEI) 
har udviklet standarder til definition af 
produkter og processer med lave kemiske 
emissioner og partikelemissioner til brug 
inden døre. Disse standarder opstiller cer-
tificeringsprocedurer inklusive testmetoder, 
tilladte emissionsniveauer, indsamling af 
produktprøver, selve afprøvningerne samt 
programapplikationsprocesser, toksicitets-
grænser og godkendelser.

Formica Groups europæiske produktions-
anlæg og distributionscentre er FSC-certi-
ficerede og firmaets produkter har endvidere 
opnået Carbon Reduction Label. 

Ifølge Formica Groups livscyklusvurdering 
(Life Cycle Assessment (LCA)) belaster 
Formicas produkter miljøet minimalt. 
Formicas produkter er ressourceeffektive og 
er registreret i det svenske BASTA (SundaHus 
och Byggvarubedömningen) og fremstilles i 
overensstemmelse med produktklassificerings-
systemet EN438.

Om Formica® højtrykslaminat
Formica® højtrykslaminat (HPL) fremstilles 
ved, at flere lag imprægneret papir presses 
sammen under højt tryk og høj temperatur. 
Det giver et slidstærkt, holdbart og hygiejnisk 
overflademateriale, som kan anvendes i en 
lang række forskellige miljøer – design- 
og anvendelsesmulighederne er utallige. 
HPL kan anvendes på både lodrette og 
vandrette flader og kan desuden opvarmes 
og bukkes. En perfekt løsning til møbler, 
vægpaneler, arbejdsborde, døre og 
meget mere.

FORMICA® HØJTRYKSLAMINAT

Plus
Design

Uddrag fra Formicas Case Study, april 2018

https://bci.dk/wildlife
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E4331 + E4225 + E4333

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk Bestil i vores webshop eller ring 76 78 26 11   I   www.bci.dk

Kapacitet 120 billedbøger

Format B911 x D380 x H707 mm

Materiale Fineret spånplade eller 
lakeret MDF

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

E4236  bøgefiner 3.881,- 
E4336  birkefiner 3.881,-
E4338  rød 4.770,-
E4340  grøn 4.770,-

Lille Claus
Klassisk krybbe
Krybbe i 2 etager med 5 opbevaringsrum forneden.
Stillesko medfølger. Hjul kan tilkøbes. 
Egnet til børn fra 4 år.

Julia

Kapacitet 80 billedbøger

Format B740 x D626 x H550 mm 

Materiale Laminat på krydsfinér

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Farvestrålende
Billedbogskrybbe med 6 rum og 5 aftagelige 
rumdelere (valgfrit). Stillesko og gummimåtter 
medfølger. Hjul kan tilkøbes. Egnet til børn fra 4 år.

E7650  hvid laminat 3.360,- 
E7651  grøn laminat 3.360,-
E7652  orange laminat 3.360,-
E7653  blå laminat 3.360,-

Anette

Kapacitet 140 billedbøger +
70 billedbøger (skuffe)

Format B930 x D410 x H750 mm 

Materiale Laminat på krydsfinér eller finer 
på MDF

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Lille og rummelig
Billedbogskrybbe i 3 etager med 3 opdelte rum 
og 1 udtrækbar skuffe nederst. Stillesko og 
gummimåtter medfølger. Hjul kan tilkøbes.
Egnet til børn fra 4 år.

E4334  hvid laminat 6.248,-
E4344  birkefiner 4.988,-
E4345  bøgefiner 4.988,- 

Anette XL

Kapacitet 280 billedbøger +
140 billedbøger (skuffer) 

Format B930 x D795 x H750 mm 

Materiale Laminat på krydsfinér eller finer 
på MDF

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Dobbeltsidet og særdeles rummelig
Billedbogskrybbe i 3 etager med 6 opdelte rum 
og 2 udtrækbare skuffer nederst. Stillesko og 
gummimåtter medfølger. Hjul kan tilkøbes.
Egnet til børn fra 4 år.

E4346  hvid laminat 9.765,- 
E4347  birkefiner 8.033,-
E4355  bøgefiner 8.033,-

E4485 Hjulsæt (Ø50 mm) 387,-/pk.

E4225 Hjulsæt (Ø50 mm) 333,- /pk.

E4225 Hjulsæt (Ø50 mm) 333,-/pk.
E4333 Akrylholder 136,-
E3256 Skilteholder 59,-

Tilbehør til Julia

Tilbehør til Lille Claus & Store Claus

Tilbehør og tips til Linnéa

E4489 Hjulsæt (Ø50 mm) 384,-/pk.

Tilbehør til Anette

Flere formater 
på bci.dk

Formater på ruminddelinger og hylder kan du finde i vores 
webshop. Her finder du også supplerende information, 
praktiske tips og monteringsvejledninger, som du kan 
downloade eller udskrive.

Linnéa

Kapacitet 170 billedbøger

Format B945 x D410 x H960/1375 mm 

Materiale Fineret spånlade og lakeret MDF/
eller lakeret MDF

Design Niklas Dahlman for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbogskrybbe med højdejustebar ryg
Krybbe i 3 etager med opbevaringsrum forneden. 
Vælg enten lav eller høj position på ryggen. Ved 
høj position kan du med fordel bruge den sporede 
rygplade til at fastgøre akrylholdere på. Stillesko 
medfølger. Hjul kan tilkøbes. Egnet til børn fra 6 år.

E4325  bøg/hvid 4.620,- 
E4327  birk/hvid 4.620,-
E4331  hvid/hvid 4.620,-

Store Claus

Kapacitet 200 billedbøger

Format B911 x D450 x 936 mm

Materiale Fineret spånplade eller 
lakeret MDF

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Klassisk krybbe 
Krybbe i 3 etager med 5 opbevaringsrum forneden.
Stillesko medfølger. Hjul kan tilkøbes. 
Egnet til børn fra 6 år.

E4235  bøgefiner 4.179,- 
E4335  birkefiner 4.179,-
E4337  rød 5.014,-
E4339  grøn 5.014,-

Børnenes egen bogbus

Kapacitet 50 billedbøger

Format B810 x D360 x H310 mm

Materiale MDF med lakeret digitalt tryk

Design Werkhaus

Levering Flatpacked; skal samles

Lastet med bøger til eventyrland
Tag børnene med ud på en køretur med den 
klassiske folkevognsbus. Sjov billedbogskrybbe i 
mindre format med 3 rum. 
Egnet til børn fra 2-4 år.

E15100   878,- 

Har du et helt specielt ønske 
til farve eller træsort? 
Kontakt os for flere muligheder

Populære Linnéa sammen med vores mest klassiske krybber gennem tiden: Store Claus & Lille Claus.

BILLEDBOGSKRYBBER
Skab de bedste rammer for at vække børnenes læselyst.

Flere inspirerende biblioteker!

KLASSISKE BILLEDBOGSKRYBBER
Plus
Design

https://bci.dk
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Har du et 
helt specielt ønske 

til farve eller træsort? 
Kontakt os for flere 

muligheder

Box Midi

Box Maxi
Kapacitet 250 billedbøger

Format B720 x D720 x H640 mm (inkl. hjul)

Materiale Melaminbeklædt spånplade

Hjul Ø75 mm, 2 af hjulene kan låses

Design BCI

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet 375 tegneserier

Format B720 x D720 x H995 mm (inkl. hjul)

Materiale Melaminbeklædt spånplade

Hjul Ø75 mm, 2 af hjulene kan låses

Design BCI

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbogskrybbe med 4 udstillingsrum øverst og 
4 opbevaringsrum nederst. Gummimåtter og hjul 
medfølger. Egnet til børn fra 4 år.

Billedbogskrybbe med 4 udstillingsrum øverst og 
8 opbevaringsrum nederst. Gummimåtter og hjul 
medfølger. Egnet til både børn og voksne.

E4566  hvid 4.279,- 
E4567  birkelook 4.279,-

E4568  hvid 5.933,- 
E4569  birkelook 5.933,-

Box Mini

Kapacitet 125 billedbøger

Format B720 x D720 x H290 mm (inkl. hjul)

Materiale Melaminbeklædt spånplade

Hjul Ø75 mm, 2 af hjulene kan låses

Design BCI

Levering Flatpacked; skal samles

Billedbogskrybbe med 4 udstillingsrum. Passer 
perfekt til mindre børn, som selv vil bladre 
billedbøgerne igennem. Gummimåtter og hjul 
medfølger. Egnet til børn fra 3-6 år.

E4563  hvid 3.486,- 
E4564  birkelook 3.486,-

E2664 Skilleplader, tegneserier 745,- /pk
E2442 Bogstavsark, sæt 751,-/pk

Tilbehør og tips til Box

MOBILE BOGKRYBBER TIL ALLE
Krybber til udstilling og opbevaring af billedbøger eller tegneserier.

Mere information
på bci.dk

Vi har forbedret vores indlæg af 
gummimåtter, så dine billedbøger 
står ekstra fast uden at glide.

https://bci.dk
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E4062

E3812 - UnikeepTM

Malmoe + E170211 
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E170210  hvid 219,-/pk.
E170211  sort 219,-/pk.

Gladsaxe
CD-lommer til RFID-læsning
Emballage til både konventionel håndtering såvel 
som RFID-læsning. Med plads til omslag, biblio-
grafisk etikette og farvemarkering. Filtforet
inderside til ekstra beskyttelse af skiven.

Format B135 x D175 mm

Materiale Plast, PP

Kapacitet 1 CD

Pakning 50 stk.

E4060  gråt stativ/birk 6.968,-  
E4061  hvidt stativ/birk 6.968,- 
E4062  hvidt stativ/hvid 6.968,- 

Discorama
Overblik og tilgængelighed
Krybbe i 5 etager, hver opdelt i seks rummelige 
fag, til udstilling og opbevaring af AV-titler. 
Stillesko, gummimåtter og rumdelere medfølger. 

Kapacitet 220 CD-bokse/360 CD-lommer*

Format B1195 x D660 x H1320 mm

Materiale Fineret spånplade eller lakeret 
MDF, pulverlakeret stål

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

E37379  birk, med skuffer 12.938,-  
E37380  bøg, med skuffer 12.938,- 
E37381  birk, uden skuffer 10.253,-  
E37382  bøg, uden skuffer 10.253,-

Malmoe
Særdeles rummeligt AV-møbel
Krybbe til CD og DVD i 5 etager, hver opdelt i seks 
rummelige fag, og med aflastningshylde nederst. 
Findes i 2 varianter med eller uden skuffer. 
Stillesko medfølger.

Kapacitet Med skuffer: 
500-700 CD-bokse*
480-540 DVD-bokse* 
Uden skuffer:
180-270 CD-bokse* 
180-210 DVD-bokse*

Format B1060 x D600 x H1300 mm

Materiale Fineret spånplade med kantlister 
og rumdelere i massivt træ.

Design Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Mere information på 
bci.dk/mediebiblioteket

E2660  CD 524,-/pk.
E2663  DVD 741,-/pk. 

Skilleplader
Praktiske skilleplader til CD’er og DVD’er i transparent 
akryl. Leveres med beskyttelsesfilm.

Tekst A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ og Ü

Format CD: B142 x H178 mm 
DVD: B142 x H255 mm

Materiale Frosted akryl, PMMA

Pakning 26 stk.

AV-KRYBBER
Her finder du vores mest populære AV-krybber sammen med et udvalg af tilbehør til mediebiblioteket.

* Antallet kan variere afhængig af typen af CD/DVD-emballage.

På vores hjemmeside finder du alt, hvad du har brug for til dit mediebibliotek 
– alt lige fra møbler og afskærmning til emballage og skiltning. 

Vi har meget mere at vælge imellem

https://bci.dk/mediebiblioteket


E4229 + E4230

E4329

E4065

E4224

E3501 E15131

50

E4229  Midi, bøg 2.405,- 
E4329  Midi, birk 2.405,-  
E4065  Maxi, bøg 2.663,- 
E4365  Maxi, birk 2.663,-  

Julia
Billedbogskrybbe til fronteksponering med 3 eller 
5 løse deleplader.

Kapacitet Midi: 60 billedbøger
Maxi: 80 billedbøger

Format Midi: B860 x D375 x H585 mm 
Maxi: B740 x D625 x H550 mm

Materiale Fineret spånplade

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Her finder du et udvalg af klassiske billedbogskrybber. De er ligeså populære, som de altid har været!

FLERE BILLEDBOGSKRYBBER

E4230 Aflastningshylde, bøg 696,- 
E4330 Aflastningshylde, birk 696,- 

E4224 Hjulsæt (Ø50 mm) 246,-/pk.

Tilbehør til Julia Midi

Tilbehør til Julia

Jeg ELSKER
bogorme! 

Flere formater 
på bci.dk

Formater på ruminddelinger og hylder kan du finde 
i vores webshop. Her finder du også supplerende 
information, praktiske tips og monteringsvejledninger, 
som du kan downloade eller udskrive.

E15131 rød 4.221,-
E15132 antracitgrå 4.221,-

Alsidig udstilling og opbevaring
Dobbeltsidet udstillings- & opbevaringskrybbe.
Udstyret med tre faste hylder og et opbevarings-
rum nederst på hver side. Nem at overskue og nem
at komme til. Enkel at montere takket været det 
smarte plug-in system.

Format B1020 x D650 x H1300 mm

Materiale Lakeret MDF

Hjul Ø50 mm, 1 hjul kan låses

Design Werkhaus

Levering Flatpacked; skal samles

Mobil bogkrybbe

BOGVOGNE & AFLEVERINGSSKABE

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk
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Halland, Bøg 

Halland, Birk

En tro tjener i alle situationer
Enkeltsidet bogvogn med 4 skråhylder, hvoraf de 
2 kan flyttes.

En tro tjener i alle situationer
Enkeltsidet bogvogn med 4 skråhylder, hvoraf de 
2 kan flyttes.

E4213  rødt stativ/bøg 2.940,-
E4214  hvidt stativ/bøg 2.940,-

E4215  gråt stativ/birk 2.940,-
E4216  grafitgråt stativ/birk 2.940,-
E4217  hvidt stativ/birk 2.940,-

Halland, Plus

Kapacitet 65 normalbøger

Format B576 x D496 x H1120 mm

Materiale Laminat på krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet 65 normalbøger

Format B576 x D496 x H1120 mm

Materiale Finéret spånplade, pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Kapacitet 65 normalbøger

Format B576 x D496 x H1120 mm

Materiale Finéret spånplade, pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Farverig og slidstærk
Halland i lamineret udgave med 4 udstikkende 
skråhylder, der giver en ekstra god hyldedybde. 
2 af de 4 hylder kan flyttes.

E42162  hvidt stativ/hvid 4.085,-
E42163  sort stativ/sort 4.085,- 
E42164  hvidt stativ/orange 4.085,-
E42165  hvidt stativ/lime 4.085,-
E42166  sort stativ/grå 4.085,-
E42167  sort stativ/virvarr* 6.038,-

HALLAND BOGVOGN
Vores absolutte bestseller!

Vælg i mellem de klassiske finérede vogne eller laminerede vogne i vores populære Plus Design.

Har du et helt specielt ønske 
til farve eller træsort? 
Kontakt os for flere muligheder

Plus Design er laminat på krydsfinér 
med synlige krydsfinérkanter. 

Materialet er modstandsdygtig over for 
stød og ridser - også i krævende miljøer.

Læs mere om Plus Design og om 
hvordan du plejer laminaten bedst 

på vores hjemmeside.

Plus Design

Med ”normalbøger” mener vi bøger med 
en rygbredde på 30 mm. Bogvognenes 
kapacitet er beregnet ud fra denne bredde.

*En hel generation af svenskere har spildt mælk 
på et køkkenbord i det klassiske gråmelerede 
mønster Virrvarr, designet af Sigvard Bernadotte.

Læs mere om virvarr
på bci.dk/virrvarr

Plus
Design

https://bci.dk/virrvarr
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XL BOGVOGNE
Når du vil håndtere eller eksponere større mængder på én gang!

Öland XL
Mobil ”minibogreol”
Enkeltsidet vogn med 4 faste skråhylder.
Kan bruges til ringbind og bøger i større format.

E4572  hvidt stativ/hvid 6.510,-
E4573  sort stativ/sort 6.510,-

Kapacitet 100 normalbøger / 50 ringbind

Format B1010 x D350 x H1480 mm

Materiale Laminat på krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Gotland XL
Stor kapacitet (i højden)
Dobbeltsidet bogvogn med 6 hylder på hver side, 
hvoraf de 5 er flytbare. 

E4570  hvidt stativ/hvid 7.875,-
E4571  sort stativ/sort 7.875,-

Kapacitet 240 normalbøger

Format B665 x D430 x H1695 mm

Materiale Laminat på krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Ørestad

Kapacitet 65 normalbøger

Format B460 x D497 x H1150 mm

Materiale Laminat på krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Smidig, let at køre, godt greb
Enkeltsidet bogvogn med 4 hylder hvoraf 3 er 
flytbare.

E5065  hvidt stativ/hvid 4.253,- 
E5067  hvidt stativ/lime 4.253,- 
E5068  hvidt stativ/grå 4.253,- 

Gotland

Kapacitet 160 normalbøger

Format B665 x D430 x H1090 mm

Materiale Finéret spånplade, pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Smidig, kompakt og rummelig
Dobbeltsidet bogvogn med 8 hylder (4 på hver side).
6 af de 8 hylder er flytbare (3 på hver side).

E4611  rødt stativ/bøg 4.148,- 
E4612  hvidt stativ/bøg 4.148,- 
E4618  hvidt stativ/birk 4.148,- 

Gotland, Plus

Kapacitet Standard: 160 normalbøger
Laptop: 120 normalbøger

Format B665 x D430 x H1090 mm

Materiale Laminat på krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Smidig, kompakt og rummelig
Dobbeltsidet bogvogn. Vælg i mellem Gotland med 
8 hylder (4 på hver side) eller Gotland Laptop med 
6 hylder og 1 tophylde med gummimåtte. 
På Gotland kan 6 af de 8 hylder flytbare (3 på 
hver side) og Gotland Laptop er 4 af de 6 hylder 
flytbare (2 på hver side).

E4613  hvidt stativ/hvid 5.901,-
E4614  sort stativ/sort 5.901,-
E4615  hvidt stativ/hvid (laptop) 6.405,- 

BOGVOGNE FOR ENHVER SMAG
Vælg i mellem de klassiske finérede vogne eller laminerede vogne i vores populære Plus Design.

Husk at hjulene på din bogvogn skal efterspændes efter nogen tids brug (ca. 6 måneder). 
Vi anbefaler også, at du tjekker hjulbeslaget en gang om året og om nødvendigt efter-
spænder det. Pas godt på det tilspændingsværktøj, du får sammen med din vogn. 
Det varierer afhængigt af modellen.

Hold øje med hjulene!

Flere specifikationer
findes på bci.dk

Plus
Design

Plus
Design

Plus
Design

Nyhed !

https://bci.dk
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Kompakt med god hyldeafstand 
Enkeltsidet vogn med 3 faste skråhylder, der er 
rummelige, både hvad angår dybden og afstanden
mellem hylderne. 
Kan bruges til ringbind og bøger i større format.

E4621  rødt stativ/bøg 3.833,-
E4622  hvidt stativ/bøg 3.833,-

E4625  hvidt stativ/hvid 4.631,-
E4626  sort stativ/sort 4.631,-
E4627  hvidt stativ/orange 4.631,-
E4628  hvidt stativ/lime 4.631,-
E4629  hvidt stativ/grå 4.631,-

Kapacitet 75 normalbøger / 36 ringbind

Format B1010 x D350 x H1090 mm

Materiale Finéret spånplade eller laminat på 
krydsfinér, pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Öland

Ven 
Rummelig bog- & transportvogn
Dobbeltsidet bogvogn med stor volumen og 
3 gennemgående hylder. 
Kan bruges til ringbind og bøger i større format.

E4601  rødt stativ/bøg 4.043,-
E4602  hvidt stativ/bøg 4.043,-

E4603  hvidt stativ/hvid 5.460,-
E4604  sort stativ/sort 5.460,-
E4605  hvidt stativ/orange 5.460,-
E4606  hvidt stativ/lime 5.460,-
E4607  hvidt stativ/grå 5.460,-

Kapacitet 150 normalbøger

Bredd B1010 x D430 x H1090 mm

Materiale Finéret spånplade eller laminat på 
krydsfinér, pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Selma 
Let, praktisk allroundvogn
Vogn i en stabil udførelse. Vognen er perfekt 
tilpasset til aktiviteter på smalle arbejdsområder, 
f.eks. i arkivmiljøer. Kan bruges til ringbind.

E5010  aluhvidt stativ/sorte hylder 3.761,-
E5011  aluminiumshvid 3.761,-

Kapacitet 26 A4 ringbind/50 normalbøger

Format B981 x D350 x H900 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eva Nyberg for Eurobib Direct

Levering Leveres samlet (undtagen hjul)

Larry 
Slidstærk vogn, vendbare hylder
Enkeltsidet vogn med tre skråhylder, der kan tages 
af. Vælg placeringen af hylderne ved hjælp af de 
bærende tværgående stivere. Nem at montere.

E4256  hvid 4.304,-
E4262  sort 4.304,-

Kapacitet 50 normalbøger

Bredd B550 x D660 x H1080 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

BOGVOGNE I METAL

De fleste af vores bogvogne leveres som flade pakker, hvilket betyder, 
at de skal monteres. Du kan få brug for standardværktøj. 
Monteringsvejledning medfølger eller kan downloades fra vores webshop.

Flatpacked

BOG- & TRANSPORTVOGNE

Mere information 
på bci.dk/bogvogne

Plus
Design

Plus
Design

https://bci.dk/bogvogne
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Ergoline

Kapacitet 45 normalbøger

Format B545 x D610 x H1320 mm

Materiale Finéret spånplade, pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, 2 af hjulene kan låses

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Brugervenlig og ergonomisk
Vogn i god højde med 3 hylder, hvoraf den 
mellemste kan flyttes.

E4010  hvidt stativ/bøg 3.623,-

Push & Pull Midi / Combi
Brugervenlig, alsidig og ergonomisk
Enkeltsidet bogvogn med 4 hylder hvoraf 2 er flyt-
bare. Combi kan med fordel bruges til større bøger 
eller mapper (hvis du fjerner en hylde helt).

E5001  hvidt stativ/hvid laminat 5.408,-
E5002  hvidt stativ/olieret krydsfinér 4.883,-

E5003  hvidt stativ/hvid laminat 5.460,-
E5004  hvidt stativ/olieret krydsfinér 4.932,-

Kapacitet 50 normalbøger / 36 mapper / 
18 ringbind, A4

Format B500 x D615 x H1330 mm

Materiale Lamineret eller olieret krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, alle hjulene kan låses

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

EKSTRA ERGONOMISKE
Push & Pull bogvognene er udformede i overensstemmelse med de hollandske ARBO-retningslinjer for arbejdsmiljø.

Opbevaring i ståhøjde mindsker slitagen på ryg og led. Et velegnet arbejdsredskab til transport af bøger.

SUPREMATISM
At fremstille gode bogvogne, som du kan stole 
på, til en god pris er lidt af en kunst. Tag et kig 
på næste side, så forstår du. Vi taler om verdens 
første suprematistiske bogvognsserie.

Push & Pull Expo

Kapacitet 40 normalbøger (fronteksponerede), 
120 pocketbøger eller 225 manga-
bøger (med ryggen udad)

Format B973 x D663 x H1330 mm

Materiale Lamineret eller olieret krydsfinér, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø125 mm, alle hjulene kan låses

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Fleksibel, brugervenlig eksponering på hjul 
Enkeltsidet eksponeringsvogn udstyret med 
4 hylder med forkant, hvoraf de 3 er flytbare og 
justerbare i dybden.

E5005  hvidt stativ/hvid laminat 6.405,-
E5006  hvidt stativ/olieret krydsfinér 5.723,-

Push & Pull produceres af 
træ fra bæredygtigt

skovbrug

Mere information
findes på bci.dk

Midi (hyldedybde 236 mm)

Combi (hyldedybde 280 mm)

Plus
Design

Plus
Design

https://bci.dk
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FRONTBOGVOGNE
Vogne, der er udformet med henblik på at give et godt overblik over de bøger, du skal håndtere.

Håndtagene giver godt greb for alle brugere uanset højde.

Crossrunner Maxi
Bogvogn med 4 faste, let vinklede hylder med 
rigelig afstand mellem hylderne. Passer også til 
bøger i større format.

E4450  alu stativ/rød 7.508,-
E4452  alu stativ/hvid 7.508,-

Kapacitet 70 normalbøger / 70 mapper

Format B610 x D540 x H1400 mm

Materiale Melaminbeklædt spånplade, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø100 mm, hjulene kan ikke låses

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Crossrunner Mini
Bogvogn med 3 faste, let vinklede hylder med 
rigelig afstand mellem hylderne. Passer også til 
mapper eller ringbind.

E4453  alu stativ/rød 7.088,-
E4454  alu stativ/hvid 7.088,-

Kapacitet 60 normalbøger / 24 ringbind

Format B610 x D540 x H1220 mm

Materiale Melaminbeklædt spånplade, 
pulverlakeret stål

Hjul Ø100 mm, hjulene kan ikke låses

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Stødbeskyttelse

Har du et 
helt specielt ønske 

til farve eller træsort? 
Kontakt os for flere 

muligheder

Push & Pull er, som det fremgår af navnet, 
faktisk også en frontbogvogn.
Læs mere på side 59.

Mere information
findes på bci.dk

https://bci.dk
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WR1
Mobilt afleveringsskab
Skab med sideåbning for nem adgang til 
afleverede bøger (med lås). Forsynet indvendigt 
med bogkasse med blød bund. Bogsprækken har 
bogsprækkebeskyttelse (forhindrer uberettiget 
adgang) og skinne til blød landing.

E5804   7.508,-

Kapacitet 60 normalbøger

Format B800 x D455 x H870 mm

Bogsprække B320 x H70 mm

Materiale Melaminbeklædt spånplade. 
Bogkasse i plast, PE

Hjul Ø75 mm, alle hjulene kan låses

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Lund
Enkelt design
Funktionelt og låsbart afleveringsskab.

E4237  bøg 2.838,-
E4232  birk 2.838,-

Kapacitet 50 normalbøger

Format B500 x D400 x H885 mm

Bogsprække  B460 x H75 mm

Materiale Finéret spånplade, bundplade af 
selvslukkende koldskum (40 mm)

Design Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Bob
Robust og alsidigt
Låsbart skab udstyret med beslag nederst (tyveri-
sikring). Leveres med stillesko, transportvogn på 
hjul og selvhæftende piktogram. Hjul kan tilkøbes.

E4251  rød 6.063,-
E4252  antracit 6.063,-

Kapacitet 60 normalbøger

Format B540 (front) / 310 x D630 x 
H870 (front) / 760 mm

Bogsprække  B340 x H70 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Maya
Døgnet rundt, i al slags vejr
Robust, aflåseligt afleveringsskab i pulverlakeret 
stål til udendørs brug. Egnet til biblioteker med 
begrænsede åbningstider. Udstyret med glidebane 
og tilpasset opsamlingsvogn på hjul med håndtag.
Skabet kan tynges med f.eks. betonplader (place-
res i soklens hulrum) eller fastgøres til gulvet med 
bolt/kæde.

E4253   13.095,-

Kapacitet 80 normalbøger

Format B480 x D600 x H970 mm

Bogsprække  B340 x H70 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design BS Eurobib

Levering Leveres samlet

E2402 Hjulsæt (Ø50 mm) 394,-/pk.
Tilbehør til Bob

AFLEVERINGSSKABE
Letplacerede, aflåselige skabe med eller uden hjul til indendørs brug.

Tag også et kig på vores populære afleveringsskab Maya til udendørs brug.

Mere information
findes på bci.dk

MØBLER TIL 
LÆRENDE MILJØER
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LÆRENDE MILJØER FOR DE MINDSTE

Cubik som rum til leg, inspiration og læring f.eks. 
som her i form af en “bibliotekskiosk”.
Fornøjelig læring for de yngste; forstå, fortolk og 
formidl indtrykket af såvel bøger som bibliotek.
Tænk at kunne øge udlånet af bøger ved hjælp af 
børnene selv! Er det ikke fantastisk?

Skab rum til praktiske, kreative udfoldelser 
med nysgerrigheden i fokus. Med Cubik 
kommer du enkelt og hurtigt i gang. Ud over 
læsefremmende aktiviteter kan du også skabe 
rum til teater og andre kunstneriske aktiviteter.

På Väster Bibliotek i Lund, Sverige har de stor 
glæde af My Library Too.

“Børnene leger i stor stil i bibliotekets kiosk. 
De leger bibliotek, boghandel og skole. 
De har en masse sjov og kiosken er et 
naturligt samlingssted for de yngste. 

De kører rundt med den lille bogvogn og 
rydder sågar op efter sig! 
Ofte kryber forældrene ind i kiosken for at 
sidde og læse med børnene.

Både os på biblioteket og børnene sætter stor 
pris på bibliotekets nye kiosk!”

Ida-Matilda Carlsson Öiulfstad, 
Biblioteket Väster i Lund, Sverige 

Tilbehør til Cubik

E76229  Hjulsæt, 4 stk. 1.308,- /pk.
E76230  Magnetsæt, 5 stk. 26,- /pk.
E3793 Whiteboardpenne  6 stk. 100,- /pk.

Cubik

Format B1400 x D1400 x H1400 mm

Material UV-lakeret birkekrydsfinér, laminat
med skrive-/magnetfunktion

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Nysgerrigheden i fokus
Med Cubik kommer du enkelt og hurtigt i gang. 
Cubik består af et rammeværk med vægelementer 
i krydsfinér eller tilsvarende elementer i sort 
laminat med skrive-/magnetfunktion.
Hjul og hylder kan tilkøbes.

E76228   18.832,-

Lewis

Kapacitet 50-55 billedbøger

Format B470 x D438 x H438 mm

Material UV-lakeret krydsfinér i birk

Hjul Ø50 mm

Levering Leveres samlet

Køreglæde for de yngste
Flot bogvogn i birkefiner med 2 faste hylder med 
forkantliste til fronteksponering af f.eks. billed-
bøger. De integrerede håndtag giver et godt greb 
for både små og lidt større børn.
Egnet til børn fra 3-7 år.

E76231   2.284,-

Cubik hyldesæt
Udstil og opbevar billedbøger
Smarte hylder og krybber til unge bibliotekarer.
Hylder og krybber som passer til det bagerste 
vægelements inder- og yderside.

Format Hylder (indvendig): B578 x D66 mm
Hylder (udvendig): B674 x D66 mm
Krybbe (indvendig):  
B578 x D184 x H335 mm
Krybbe (udvendig):   
B674 x D184 x H335 mm

Material UV-lakeret birkekrydsfinér

Pakning 6 hylder / 2 krybber

Levering Flatpacked; skal samles

E76237   4.447,- /pk.

Cubik produceres af 
træ fra bæredygtigt

skovbrug

ET SAMLINGSSTED TIL DE YNGSTE

Skrive-/magnettavlerne sikrer, at børn kan formidle deres egne oplevelser og 
indtryk fra bøgernes verden; skriv, tegn eller hæng tegninger op og meget andet.

Skab rum til praktiske og kreative udfoldelser med nysgerrigheden i fokus.
Cubik er et alsidigt system til opbygning af rum med scenografi ved hjælp af en ramme med vægelementer.

My Library Too
– bibliotekskiosken
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Michelangelo Harlequin

Garbo

Format B1326 x D640 x H1425 mm

Material UV-lakeret birkekrydsfinér, laminat
med skrive-/magnetfunktion

Hjul Ø50 mm, alle hjulene kan låses

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Format B660 x D652 x H1403 mm

Material UV-lakeret birkekrydsfinér, 
spejle i sikkerhedsglas

Hjul Ø50 mm, alle hjulene kan låses

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Format Moduler: B1304 x D652 x H326 mm
Trappe: B652 x D652 x H326 mm

Material UV-lakeret birkekrydsfinér
(strukturlakeret)

Pakning 4 scenemoduler / 1 trappe

Levering Flatpacked; skal samles

Staffeli til unge kunstnere 
Fritstående, dobbeltsidet staffeli på hjul, hvor op 
til fire børn kan skabe samtidigt. Skråtstillet male-
flade i sort laminat med skrive-/magnetfunktion, 
holder til flip-over blok samt praktisk hylde til 
frasætning af alle de ting, som er nødvendige at 
have ved hånden såsom kridt, pensler og farver. 
Dertil kommer rigelig opbevaringsplads til 
kunstnermaterialer. Gummimåtter til hylde og 
opbevaringsrum medfølger.

Udklædningsvogn på hjul 
Flot udklædningsvogn på hjul til de yngste, som 
de kan vælge udklædningstøj og andre rekvisitter 
fra. Udstyret med spejle på endesiderne, knager til 
tøj og hylder til hatte, masker og sko. 
Skohylden forneden er forsynet med en 
gummimåtte.

Scene til unge aktører
4 robuste moduler og trappe i birkekrydsfinér; 
lette at tage frem og stille væk takket være de 
integrerede bærehåndtag.
Oversiderne af modulerne er behandlet med 
strukturlak; friktionsflade som giver et godt 
fodfæste. Naturligvis med en smart beslagløsning, 
så modulerne ikke glider fra hinanden under 
forestillingen. Stillesko medfølger.

E76236   12.669,- 

E76234   5.114,- 

E76232   9.886,-

E76233  Flip-over blok (50 ark) 92,-
E2938-40  Opbevaringsbokse 61,-
E2941  Låg til opbevaringsboks 30,-

Tilbehør til MichelangeloGarbo produceres 
af træ fra bæredygtigt 

skovbrug

My Art Gallery Too
– kunstneratelieret

At stå foran et staffeli er sjovt for børn, fordi de 
kan afprøve forskellige udtryksformer, samtidig 
med at de kan opnå erfaring med forskellige 
materialer. Med mange sanser og hele kroppen 
kan børn træne sig frem til nye måder at udtrykke 
sig på – og så i fællesskab med andre.

Lad børnene inspirere hinanden (måske med 
inspiration fra bøgernes verden).

Med Cubik kan du skabe nye rum til de yngstes kreative udfoldelser.
Lad børnene prøve at male ved et staffeli eller optræde på en scene. Se alle tilvalg her. 

Selvfølgelig kan du også anvende Cubik til at fremvise bøger, som passer til den aktuelle aktivitet.

FÅ MERE UD AF CUBIK

Flere detaljer på 
bci.dk/børnemøbler

My Theater Too
– teaterhuset

Scenen, skuespillerne og publikum er på plads. Forestillingen kan begynde.
At stå på scenen er en sjov måde at afprøve og træne forskellige roller på,
hvad enten vi taler om fortælling, sang og musikfremførelse eller leg i form af
Gæt & Grimasser. Lad børnene lege og få afløb for deres fantasi ved at træne
såvel sanser som hele kroppen. En flot scene på knap 3,4 m².

Scenemodulerne kan 
stables til opbevaring!

https://bci.dk/børnemøbler
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READING HUT
Reading Hut giver børn mulighed for at leve sig ind i andre verdener; 

at lade som om de er et andet sted og opleve vidunderlige fortællinger fra bøgernes verden.

Nyhed !Reading Hut

Kapacitet 30  billedbøger pr. hyldesektion

Format Ø2400 x H1500 mm

Material UV-lakeret birkekrydsfinér

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Læserum for de yngste 
Et multifunktionelt rum og/eller en stor rund 
bogreol formet som en indbydende afrikansk 
hytte. De horisontale elementer binder konstruk-
tionen sammen og giver plads til billedbøger i 
3 niveauer. Et rum som tilbyder afsondrethed, fri 
udsigt (eller indblik), og med vægge der, helt eller 
delvist, kan “beklædes” med bøger; tilgængelige 
hele vejen rundt både ind- og udvendigt fra. 
Udstyret med beskyttende glidesøm.

E76100   16.790,-Puzzle har deltaget på en række udstillinger internationalt og har 
også vundet den prestigefyldte japanske G-mark Prize i kategorien 
Good Design GrandPrize samt den norske designpris
 Designers Saturday.

Puzzle og enhedens puslespilslignende egenskaber koblet 
med børns motoriske udvikling gennem leg vinder 
opmærksomhed og er bl.a. anvendt af Lego.

Puzzle

PRISVINDENDE MØBELIKON

Format Bord: B900 x D900 x H460 mm
Skammel: Ø350 x H228 mm

Material Fineret krydsfinér

Design Birgitte Borup og Carsten
Becker for Eurobib Direct

Pakning 1 bord / 4 skamler

Levering Flatpacked; skal samles

Prisvindende møbelikon til børn
Puzzle er lige så meget en møbelgruppe som et 
legeredskab skabt til børn på børns præmisser. 
Formen er lige så enkel som genial, hvor både
elementerne og konstruktionen danner bord og 
skamler. Puzzle indbyder børn til at samle, stable 
og placere i forskellige mønstre eller opstillinger 
– det hele med en tydelig pædagogik for at stimulere 
børns fantasi og kreativitet. 

E15139   9.582,-/pk.

E151391 Sæt med to skamler 2.876,-/pk.

Tilbehør til Puzzle møbelgruppe

Et rum til de yngste læsere, hvor de kan hvile ud efter en tur på savannen 
på jagt efter spændende billedbøger. Reading Hut er et glimrende 
supplement til Wildlife kollektionen. Se alle de fine billedbogskrybber 
udformet som vilde dyr på side 40-42.

Wildlife
Mere information på

bci.dk/wildlife

E3394 Lion eksponeringsholder 249,-
E3502 Frog eksponeringsholder 220,-
E3819 Twigs bogstøtte 104,-
E4020-25 Siddepude 265,-

Tilbehør og tips til Reading Hut

https://bci.dk/wildlife
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RUM I RUMMET
Bliver de besøgende mere kreative eller fokuserede, når indretningsløsningerne er inspirerende og anderledes?
Ikke nødvendigvis. Den optimale løsning opnås på grundlag af det, du ønsker at formidle, og hvor hver enkel 

løsning taler sit eget tydelige sprog: “Rum til de besøgende på de besøgendes vilkår”.

Ring eller

skriv til os

Cocoon
Cocoon Lounge

Format Stående: B970 x D540 x H2050 mm
Liggende: B2050 x D540 x H970 mm

Material Melaminbetrukket spånplade, filt

Design Anthony Salaa for Schulz Speyer

Format B2500 x D1800 x H2050 mm

Material Melaminbetrukket spånplade, filt

Design Tanja Fähndrich & Anthony Salaa 
for Schulz Speyer

Multifunktionelle rum
Skab zoner og siddeområder med denne farverige 
møbelserie. Modulerne kan anvendes stående eller 
liggende. Kombiner alt efter behov.

Skab et “rum i rummet”. En perfekt zoneløsning til 
børn, studerende og gamers. Cocoon Lounge kan 
beklædes med grafik/tekst – kun fantasien sætter 
grænser!

Kontakt vores salgsafdeling på tlf. 76 78 26 11 
eller e-mail: bci@bci.dk og få en snak om de 
muligheder, der passer til netop dit bibliotek. 

Biblioteket i Werne, Tyskland har sat fokus 
på unge som målgruppe. Resultatet er 
et sted at hænge ud med navnet RePlay 
(Read and Play). 

“Eftersom ungdomsafdelingen ligger i 
direkte tilknytning til afdelingen for voksne, 
ønskede vi at skabe nogle områder, som 
indbyder til “fredelig sameksistens” mellem 
grupperne. Vi har opdelt afdelingerne 

ved hjælp af hylder til DVD’er og CD’er 
og lærehjælpemidler. Derudover har vi 
udstyret afdelingerne med fleksible sidde-
pladser og reoler. For at skille dem ad har 
vi gjort Cocoon Lounge til et centrum for 
RePlay. Rent visuelt er det et virkelig højde-
punkt for såvel unge som ældre brugere.

I Cocoon Lounge er der adgang til en 
spillekonsol; en rigtig publikumsmagnet. 
Her kan der sidde op til fire unge. 

Udformningen af Cocoon Gaming Lounge, 
som et rum i rummet, bidrager til at 
sænke lydniveauet, om end ikke helt.

En god forudsætning for at unge og 
voksne kan trives godt med hinanden. 
Dermed er Cocoon Gaming Lounge et 
både værdifuldt og populært indslag på 
biblioteket.”

Marion Gloger, Biblioteket i Werne, Tyskland

COCOON GAMING LOUNGE – ET POPULÆRT INDSLAG

Flere detaljer 
på bci.dk/cocoon

https://bci.dk/cocoon
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E23525

E23524
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E23523
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SMID JAKKEN!
Det er ikke altid, at en “pegepind” hjælper, når fokus er på så meget andet spændende.

Her er et udvalg af sjove stumtjenere, der taler direkte til bibliotekets yngste brugere: “Hej, brug mig!”.

Godot

Paradise Tree

Gumball

Gumball

T-ball

Alma

Linus

Format B430 x D400 x H1760 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Alberto Brogliato

Levering Bestillingsvare

Format Ø675/550 (fot) x H1890 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PET, 
stativ i galvaniseret stål

Design Oiva Toikka

Levering Bestillingsvare

Format Senior: B920 x D860 x H650 mm
Junior: B700 x D640 x H490 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Alberto Brogliato

Levering Bestillingsvare

Format B1220 x D650 x H490 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Alberto Brogliato

Levering Bestillingsvare

Format Ø770 x H270 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Alberto Brogliato

Levering Bestillingsvare

Format B392 x D400 x H580 mm

Material Formspændt glasfiberforstærket
plast, PP

Design Javier Mariscal

Pakning 4 stk.

Levering Bestillingsvare

Format S: B750 x D550 x H500 mm
M: B750 x D750 x H500 mm
L: B1200 x D750 x H500 mm

Material Formspændt glasfiberforstærket
plast, PP (ben), MDF med
polymerisk belægning (bordplade)

Design Javier Mariscal

Levering Bestillingsvare

Mens vi venter på Godot
Godot er en stumtjener, som byder de besøgende 
velkommen til en fantastisk verden. Udstyret med 
seks ”grene” med knopper i samme farve og en 
praktisk opbevaringslomme på stammen.
Ideel til brug både inden- og udendørs.
Knopper i andre farver kan bestilles separat til at 
angive årstid, placering, tema el.lign.

Farverig stumtjener
Et eventyrligt ”træ” i alle regnbuens farver. 
Paradise Tree er en effektiv stumtjener udført i et 
design, der appellerer til børnenes fantasi.
Lad børnene være med til at holde orden i deres 
overtøj i børnehjørnet. Består af 5 sektioner, 
hvoraf de øverste kan drejes.

Legesygt siddemøbel
Gumball er en robust stol formet som en nedsunken 
sækkestol. Materialet er hård plast, som gør stolen 
let at komme op af og holde i god stand. Egner sig 
til både inden- og udendørsbrug.

Legesyg sofa
En robust tre-personers sofa (det perfekte supple-
ment til Gumball Junior). Materialet er hård plast, 
som gør sofaen let at komme op af og holde i god 
stand. Egner sig til både inden- og udendørsbrug.

Multifunktionelt møbel
Opbevaring, eksponering eller bord; god at 
kombinere med Gumball lænestol og sofa.

En let, stabelbar stol, hvis sjæl findes i dens 
udformning. Ryggen er fyldt med grenornamenter 
med små fugle her og der. Udover at give stolen 
stabilitet er det med til at give stolen et kreativt og
muntert udseende.

Linus er et neutralt bord i flere størrelser, der 
passer perfekt til Alma stolen.

E23534 hvid/hvide knopper 2.466,-
E23535 grå/grå knopper 2.466,-

E23521 senior, hvid 2.155,-
E23522 senior, sort 2.155,-

E23523 junior, hvid 1.289,-
E23524 junior, grøn 1.289,-
E23525 junior, gul 1.289,-
E23555 junior, fuchsia 1.289,-

E2356 hvid/hvid topplade 1.860,-
E2357 hvid/gøn topplade 1.860,-
E2358 hvid/gul topplade 1.860,-
E2359 hvid/blå topplade 1.860,-

E23314 brun, 4 stk. 1.161,-/pk.
E23315 grøn, 4 stk. 1.161,-/pk.
E23316 hvid, 4 stk. 1.161,-/pk.
E23317 orange, 4 stk. 1,161,-/pk.

E23322 S 1.231,-
E23323 M 1.413,-
E23324 L 1.823,-

E23444  3.709,-

E23557  2.284,-

MØBLER TIL BØRNEOMRÅDET

Gå ikke glip af vores store udvalg af krybber til børneområdet. 
Vi har samlet et helt kapitel med dem, se side 39-50.

Stort udvalg af billedbogskrybber
Se alle krybber på 

bci.dk/krybber

E23536 hvide, 6 stk. 102,-/pk.
E23537 røde, 6 stk. 102,-/pk.
E23538 grå, 6 stk. 102,-/pk.
E23539 grønne, 6 stk. 102,-/pk.
E23540 sorte, 6 stk. 102,-/pk.

Knopper til Godot

Se alle børnemøbler på 
bci.dk/børnemøbler

https://bci.dk/krybber
https://bci.dk/børnemøbler
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FOKUS PÅ HØJTLÆSNING
Opret legende rum til børn - en sjov og spændende start på rejsen i bøgernes

vidunderlige verden fyldt med oplevelser, eventyr og gemmesteder.

Proust

Siddepuder

Format B1040 x D900 x H1050 mm

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Alessandro Mendini

Levering Bestillingsvare

Format Tynd: Ø350 x H50 mm
Tyk: Ø350 x H100 mm

Materiale Skumplast, bomuld/polyester

Øvrigt Betrækket kan vaskes (60°C).

En eventyrlig lænestol til højtlæsning
En luksuriøs lænestol med garanteret høj hygge-
faktor til de voksnes litterære strejftog eller 
højtlæsning for de mindste.
Nem at pleje. Også velegnet til udendørs brug.

Praktiske puder til højtlæsningen
Ideelle til samling eller eventyrstunder på gulvet 
eller som siddepude på bænk. Opbevar dem let i 
en pudevogn.

E23343  hvid 5.269,-
E23349  orange 5.269,-
E23350  rød 5.269,-
E23351  blå 5.269,-
E23360  sort 5.269,-
E23372  multifarvet 8.642,-

E4020  tynd, grøn 265,-
E4021  tynd, gul 265,-
E4022  tynd, orange 265,-
E4025  tynd, antracit 265,-
E4029  tyk, sort 284,-
E4030  tyk, rød 284,-
E4031  tyk, blå 284,-

Luna

Format B800 x D850 x H1475 mm

Materiale En polstret træskal, stof fra
Gabriel, fod i lakeret stål

Tilslutning Stikkontakt med 220V  
(3 meter standardkabel medfølger)
Strømforbrug: Maks. 40W

Lyd Højtalere: 2 x 15W

Design Mårten Cyrén & Bertil Harström 
for Eurobib Direct

Levering Bestillingsvare

Til aktiv lytning eller afslapning
Lyt til en lydbog eller noget musik (eller bare nyd 
stilheden). Du behøver ingen høretelefoner, lyden 
er der bare. Et lydmøbel, som taler sit tydelige 
sprog: “Vær venlig ikke at forstyrre!”.
Stolen er udstyret med integrerede højttalere og 
jackstik. Du kan nemt tilslutte et stereoanlæg, en 
iPad, en computer eller hvad du nu vil hente lyden fra. 
Alt kan tilsluttes! 
Kabel til “lydenhed” med jackstik medfølger ikke.

E37085  valgfri farve (Fame) 23.400,-

E37213  S, orange 3.282,-
E37214  S, lime 3.282,-
E37215  S, grå 3.282,-
E37210  L, orange 4.610,-
E37211  L, lime 4.610,-
E37212  L, grå 4.610,-

ChillBillTM

Format S: Ø900 mm
L: Ø1200 mm

Materiale Vaskbar bævernylon, 
genbrugsmøbelskum

Design Tom Madslangrud

Behagelige, miljøvenlige sækkestole (miljøneutralt 
fyld) med god komfort og lang levetid. Desuden 
behøver du ikke at tænke på refill.

Se alle Fame farver 
på bci.dk/luna

Lunas karakteristiske måneform har en vigtig lydafskærmende funktion. Ingen forstyrrende lyde, 
hverken ind eller ud. Et “stillerum” for brugerne, der kun ønsker afstressning eller et oplevelsesrum 
for dem, der søger inspiration fra talebøger og musik. Ideel til biblioteker eller andre læringsmiljøer; 
lyden bliver i lænestolen og forstyrrer ingen andre.

Lydafskærmende funktion

E97551 pudevogn 1.688,-

Tilbehør til siddepuder

https://bci.dk/luna
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Se alle møbler på 
bci.dk/børnemøblerMøbler, der spreder glæde både blandt børn og voksne, og som 

fremkalder det indre barn i os alle. Flere glade biblioteker!

Alt hvad du behøver til børneområdet

LEGESYG OG FARVERIG 

JulianHappy Bird
Little Big Chair

Happy Bird Junior

Le Chien Savant

Rocky

Format B350 x D480 x H550 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Javier Mariscal

Pakning 2 stk.

Levering Bestillingsvare

Format B570 x D700 x H665

Material Robust rotationsstøbt plast, PE, 
ben i massivt asketræ

Design Eero Aarnio

Levering Bestillingsvare

Format H465-555 mm

Material Plast, PE, ben i massivt asketræ

Design Big game

Levering Bestillingsvare

Format B380 x D465 x H445

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Eero Aarnio

Levering Bestillingsvare

Format B350 x D795 x H660 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Philippe Starck

Levering Bestillingsvare

Format B750 x D505 x H715 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Marc Newson

Levering Bestillingsvare

Legesyg skammel
Julian er en skammel, der ser ud som om, den er 
taget lige ud af en tredimensionel tegneserie.

En glad fugl som selskab
Happy Bird er en bedårende følgesvend, som 
inviterer de unge ind på biblioteket. 

En stabil stol at vokse med
Stolen vokser med børnene takket være den simple 
mulighed for at regulere højden i 3 forskellige 
positioner.
Egnet til børn fra 2-6 år.

En glad fugl til de mindste
Lillesøster til Happy Bird? Morsomt siddemøbel 
eller legeredskab til de mindre børn. Har plastik-
fødder som egner sig til udendørsbrug.

Legesygt læsemøbel; stol og bord i et
Dette kombinationsmøbel vil helt sikkert blive 
modtaget med stor glæde af alle hundeglade 
børn.

Gyngehesten er stadig populær 
Lad fantasien flyve med Rocky. Rocky er en gynge-
hest, som altid adlyder børnene. En gyngehest 
uden risiko for at komme i klemme; monteret på 
en stabil sokkel uden meder. Hyp hyp!

E23270 hvid 1.342,- /pk.
E23271 rød 1.342,- /pk.
E23273 gul 1.342,- /pk.
E23274 grøn 1.342,- /pk.

E23357 hvid 2.328,-
E23358 orange 2.328,-
E23359 gul 2.328,-

E76241 blå 1.302,-
E76242 orange 1.302,-
E76243 hvid 1.302,-

E23440 gul/gule fødder 829,-
E23441 hvid/gule fødder 829,-

E23352 grøn 1.596,-
E23353 gul 1.596,-
E23354 rosa 1.596,-
E23355 orange 1.596,- 

E23346 brun 4.776,-
E23347 hvid 4.776,-
E23348 sort 4.776,-

Trioli

Format B496 x D450 x H580 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Eero Aarnio

Levering Bestillingsvare

Multifunktionel stol i glade farver
Trioli er navnet på den farverige serie ”Upside 
Down Chairs” til både små og lidt større børn. 
Lad børnene selv bestemme, om de vil sidde højt, 
lavt eller overskrævs!

E23276 rød 1.509,-
E23277 blå 1.509,-
E23278 gul 1.509,-

Puppy

Format S: B425 x D260 x H345 mm
M: B565 x D340 x H450 mm
L: B695 x D420 x H555 mm

Material Robust rotationsstøbt plast, PE

Design Eero Aarnio

Levering Bestillingsvare

Legekammeraten
Puppy, den lille hund, taler ikke, ser ikke, hopper ikke 
og har ikke engang ører, men den gør nøjagtigt, 
som du siger. Legesygt selskab for de allermindste, 
når de er på besøg i bøgernes verden!

E23268  S, grøn 420,- 
E23269  S, hvid 420,-
E23306  S, orange 420,- 

E23266  M, grøn 700,-
E23267  M, hvid 700,-
E23307  M, orange 700,-

E23264  L, grøn 867,-
E23265  L, hvid 867,-
E23308  L, orange 867,-

Møbler som fortæller børn, hvor de må være på deres egne måde.

ALT TIL BØRNEOMRÅDET

Ingen klemmerisiko

https://bci.dk/børnemøbler
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Gaming Wall 
Perfekt til oprettelse af spillezoner
Gaming Wall er udstyret med en smart LED-
belysning omkring panelerne samt spilleboks 
med farveskift og dæmpningsfunktioner. 
Det hele har til formål at tiltrække brugerne.
Alle kabler er skjult bag paneler, og spilleudstyret 
opbevares sikkert i den dertil indrettede spilleboks. 
Aflåselig spilleboks, to eksponeringskasser, 
justerbart skærmbeslag og selvhæftende grafik 
“Gaming Wall” medfølger. 
Skærm og spillekonsol medfølger ikke. 

Den fritstående, dobbeltsidede enhed kan 
anvendes som “spillevæg” på den ene side og 
som udstillingsvæg på modsatte side med holdere 
i akryl, se Tilbehør. E21300  fritstående 21.536,-

E21310 væghængt 19.137,-

Format Fritstående:
B1150 x D80 x H1939 mm
+ fodplade: B1100 x D780 mm
Væghængt:
B1150 x D80 x H1756 mm

Material Melaminbetrukket spånplade med 
ABS kanter (den fritstående model  
har stativ i lakeret metal)

Øvrigt Maks. belastning på skærmbeslag, 
25 kg 

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

GAMING WALL

Nyhed !

Smarte “plug-in” løsninger, som er ideelle til oprettelse af spillezoner på biblioteket.

Find flere specifikationer 
på bci.dk/gamingwall

E34460 Eksponeringsholder 83,-

Tilbehør til fritstående Gaming Wall

E21300 (bagsiden) + E34460

Gaming Wall

ARBEJDS- & SØGESTATIONER

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk

https://bci.dk/gamingwall
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Concertina

Inform

Info Pod Inform
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Format B450 x D300 x H210 mm

Materiale Plast, PP

Let lånerkurv til besøgende med stor læselyst.

E2815 sort 72,- 
E2817 grøn 72,-
E2818 rød 72,-

Svanemærket bærepose

Lånerkurv på hjul

Besøgstæller

Bæreposer
Format B350 x H350 mm 

Bundfals: 120 mm

Materiale Plast, PP

Pakning 100 stk.

Motiv Sven Nordqvist for Eurobib Direct

Format B360 x D610 x H370 mm

Materiale Plast, PE

Tilslutning Stikkontakt med 220 V

Rækkevidde Maks. 5 meter

Format B400 x H450 mm
Bundfals: 100 mm

Materiale Plast, PE

Pakning 500 stk.

Bærepose, fyldt med miav og kagleri
Miljømærket bærepose som er både robust og 
vandafvisende til brug igen og igen. 
De lidt længere håndtag gør den nem at bære; 
både i hånden og over skulderen.

Praktisk kurv på hjul og med håndtag. Nem at køre 
med, løfte eller trække efter sig.

Få oplyst antallet af besøgende
Lille og handy elektronisk besøgstæller. 
Tælleværket kan nulstilles ved brug af nøgle og 
fungerer også ved strømsvigt.  
Udstyret med litiumbatteri som holder i ca. 7 år.

We love libraries!
Bæreposer i skånsomt plast med inspirerende 
motiver er god reklame for biblioteket.

E2966  1.914,- /pk.

E4259  348,-
E2082  4.746,- 

E2868 Book 927,- /pk. 
E2924 Fill me up 927,- /pk. 
E2956 Elvis 927,- /pk. 
E2957 Sweet reading 927,- /pk. 
E56827 Mother Mu 927,- /pk. 
E56829 We love libraries! 927,- /pk. 

BYD DINE BESØGENDE INDENFOR
Vi har meget mere at byde på. Alt for at gøre det nemmere for dine besøgende.

Se flere produkter, som passer til indgangszonen på bci.dk/indgangszone

Lånerkurv

Vigtigt!
Plastikposer er ikke legetøj.
Hold poserne væk fra børn,

så faren for kvælning 
undgås.

Det første møde (eller indtryk) kan være ret 
afgørende. Hvad enten vi taler om helt eller 
delvist bemandede eller ubemandede biblioteker, 
skal dine brugere ikke bare føle sig velkomne, 
men også hurtigt kunne orientere sig. 
Hvor kan de få personlig hjælp, og hvordan kan 
de hjælpe sig selv?

Spørgsmål som dine brugere selv skal kunne få 
besvaret, når de træder ind i indgangszonen. 
Planlægning og udformning af indgangszoner 
ved hjælp af forskellige indretningsløsninger kan 
være svaret. Her viser vi en række muligheder 
for at tage godt imod dine gæster – allerede 
ved det første møde!

bci.dk/indgangszone

DET FØRSTE 
MØDE...

https://bci.dk/indgangszone
https://bci.dk/indgangszone
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INFO PODS

Info Pod
Info Pod XL

Info Pod, LED

Format B1200 x D765 x H690-1170 mm

Material Lamineret birkekrydsfinér,
stativ i pulverlakeret stål

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen for 
Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Format B1400 x D765 x H690-1170 mm

Material Lamineret birkekrydsfinér,
stativ i pulverlakeret stål

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen for 
Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Format B1200 x D765 x H690-1170 mm

Material Lamineret birkekrydsfinér,
stativ i pulverlakeret stål

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen for 
Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Højdejusterbar arbejdsstation
Leveres med stillesko, hjul og kabelgennemføring 
i bordpladen.

Højdejusterbar arbejdsstation
Info Pod med større arbejdsareal.
Leveres med stillesko, hjul og kabelgennemføring 
i bordpladen.

Oplys dine besøgende 
Højdejusterbar arbejdsstation udstyret med 
LED-belysning (placeret under ”skørtet” foran).
Leveres med stillesko, hjul og kabelgennemføring 
i bordpladen.

E4383 hvid/mørkegrå   32.960,- 
E4384 lysegrå/mørkegrå   32.960,-

E4690 hvid/mørkegrå   34.610,- 
E4691 lysegrå/mørkegrå   34.610,-

E4386 hvid/mørkegrå  35.800,- 
E4390 lysegrå/mørkegrå   35.800,-

Nyhed !

Smart skranke i mindre format. Kan indstilles i højden (elektrisk). Perfekt som informationsskranke 
og arbejdsstation til større biblioteker eller receptionsskranke til skolebiblioteker. 

Flere detaljer 
på bci.dk/infopod

Vores kundeservice henviser dig til aktuelle hjemmesider afhængig af laminatleverandør, 
så du kan vælge en farve, der passer til dine behov. Måske ønsker du eksempelvis en 
Info Pod med egefiner? Priserne kan variere afhængigt af materiale, men som regel taler 
vi om en leveringstid på 6-8 arbejdsuger, fra vi har modtaget din bestilling.

Har du et helt specielt ønske til farve eller træsort? 

INFO POD XL
Vores populære Info Pod i en lidt større version med plads til mere. 

Alle Info Pods, undtagen dem med indtrukket front, leveres monteret med 
justerbare fødder og hjul (begrænset mobilitet). Træk de justerbare fødder ind, 
så hjulene kommer i kontakt med gulvet og flyt så skranken forsigtigt.

Hvis du har brug for at flytte din Info Pod 

Betjeningspanel

Kabelgennemføring

https://bci.dk/infopod
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LAD DINE BESØGENDE KOMME NÆRMERE!

Info Pod, indtrukket front

Format B1200 x D770 x H690-1170 mm

Material Lamineret birkekrydsfinér,
stativ i pulverlakeret stål og 
støtteplade i lakeret metal

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen for 
Eurobib Direct

Levering Leveres samlet

Tænk tilgænglighed! 
Ideel til såvel kørestolsbrugere (lav position) som 
rollatorbrugere (høj position). Udstyret med en 
støtteplade i soklen for stabilitetens skyld 
(stillesko og transporthjul medfølger ikke).

E4683 hvid/mørkegrå   34.925,- 
E4684 lysegrå/mørkegrå   34.925,-

Nyhed !

”Vores nye højdejusterbare 
Info Pod med indtrukket 

front er en stor hjælp både 
for vores brugere og os selv. 
Den forenkler arbejdet og 
modtagelsen af alle vores 

brugere. Fronten gør, at de 
besøgende kan komme tæt på 

med store tasker, og den er 
også en hjælp for brugere 
af kørestole og rollatorer. 
Det føles godt at kunne 

bidrage til øget tilgængelighed 
på biblioteket.”

Carina Bonde og Maria Nilsson, 
Jonstorps bibliotek, 

Höganäs kommune, Sverige

Hjælp dine brugere på en imødekommende og værdig måde. 
Vi kan alle forbedre tilgængeligheden (uanset om dine brugere benytter kørestol eller rollator)!
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E3715

E3716

Showalot

Flatline

InformLook Up
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Find flere detaljer på bci.dk/søgestationer

FLATLINE SØGESTATIONER

Classic Line

I dag har de fleste biblioteker selvbetjeningsstationer til forskellige 
formål, hvor du ikke behøver hjælpe til. Disse stationer er ofte 
placeret ved ind- og udgangen for at gøre det enkelt for både 
brugerne og dig (hvis de alligevel har brug for hjælp).

Har du brug for hjælp til at blive inspireret? 
Ring til os på 76 78 26 11 – Vi sidder klar til at rådgive dig!

Flatline søgestation

Flatline søgestation, Slim

Flatline søgestation, Box

Flatline søgestation, Elektro

Format Stående: B630 x D590 x H1065 mm
Siddende: B630 x D590 x H820 mm 

Materiale Pulverlakeret stål, rustfrit stål,  
melaminbeklædt spånplade

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Format B535 x D520 x H250 mm

Materiale Melaminbeklædt spånplade

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Format B535 x D520 x H638 mm

Materiale Melaminbeklædt spånplade, 
pulverlakeret stål

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Format B630 x D590 x H630-1292 mm 
(skærmbord)

Materiale Pulverlakeret stål, rustfrit stål,  
melaminbeklædt spånplade

Design Schulz Speyer

Levering Flatpacked; skal samles

Flot, funktionel og stabil 
Populære søgstationer til enten stående eller 
siddende brug. Leveres med kabelskjuler.

Enkel og pladsbesparende
Væghængt søgstation, der ikke kræver meget 
plads. 

Væghængt søgestation
Leveres med låsbar CPU-boks.

Vælg den ønskede arbejdshøjde! 
Højdejusterbar station med dækplade; beskyttelse 
til styreenhed og kabler: hæve- og sænkbart stel 
med elmotor fri fra PVC og med PiezoTM anti-kolli-
sionsbeskyttelse.

E3711 stående   5.068,- 
E3712 siddende   5.068,-

E3719    2.914,- 

E3718    5.176,- 

E3713    11.186,- 

E3714 CPU-konsol 859,-
E3715 CPU-boks 2.363,-
E3716 Fladskærmsholder 811,-

Tilbehør til Flatline søgestation

Flere detaljer 
på bci.dk

LAD BIBLIOTEKETS BRUGERE TAGE 
ANSVAR OG HJÆLPE SIG SELV

https://bci.dk/søgestationer
https://bci.dk
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E3863

E3865

E3862

E4047
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Format B420 x D520 x H990 mm

Material Pulverlakeret stål, laminat på 
krydsfiner, gummimåtte

Hjul Ø80/40 mm

Design Tom Stepp for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Digitalskiltning, søgestation 
Holderne passer til tablets fra 7” til 13”. 
Tabletten bliver låst inde i holderens greb.  
Vælg i mellem horisontal eller vertikal placering 
(360° justering). Læsevinklen kan også justeres.
Se flere detaljer i webshoppen

Lille, let og alsidig
Mobilt arbejdsbord i lille format tilpasset arbejde 
med laptop, iPad, bøger og andet. 
Højden justeres manuelt med et enkelt greb. 
Skråtstillet arbejdsplade udstyret med en gribe-
venlig funktion, som gør bordet let at flytte. 

E3862 bordstativ, fod 1.022,- 
E3863 bordstativ, svingarm 1.278,-
E3864 gulvstander 1.656,-
E3865 væghængt 460,-
E3866 væghængt, svingarm 1.270,-

E4047  3.964,- 

Tablet holdere

MoveIT

Silent Socks er en genial løsning på et velkendt problem; 
at stolebenene laver irriterende skrabelyde, ridser og 
mærker i gulvet.

Undgå støj

bci.dk/silent-socks

REOLSYSTEMER & TILBEHØR

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk

https://bci.dk/silent-socks
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REOLSYSTEMER I STÅL

60/30 Klassisk stålreol

Dimensioner (mm)
• Højder: 1220 / 1520 / 1820 / 2120
• Bredder: 750 / 900 / 1000
• Dybder: 225 / 250 / 300 / 400

Materiale
• 60 x 30 mm rektangulær stålrør

Gavle  
• Træ, perforeret stål eller glas
• Displaygavle i træ

Bagvæg  
• I træ eller som opslagstavle med stof

Hylder
• Lige eller skrå 
• Træ eller metal
• Med eller uden bagkant 
• Tophylde med eller uden skilteprofil

Farver
• Stålkomponenterne kan pulver-
 lakeres i valgfri farve
• Trækomponenterne kan produceres
 i forskellige finérsorter eller males i  
 valgfri NCS farve

Funktioner
• Tidsskrifteksponering
• Opbevaring og/eller udstilling af  
 bøger, tidsskrifter eller andre medier
• Skabe, arbejdsstationer, siddefunk-
 tioner m.m.
• Mulighed for integration af AV-udstyr

Tilbehør
• Hjul, skilte, bogstøtter, belysning m.m.

Se alle funktioner 
og tilbehør onlineAlle ståldele i 60/30-serien opfylder kriterierne for 

Nordisk Miljømærkning. Holdbare, sikre og miljøvenlige.

Svanemærket

60/30 klassisk stålreol er et fleksibelt produktkoncept, som er blevet udviklet gradvist gennem årene. 
Opbygningen i sektioner og bredden i sortimentet giver en optimal udnyttelse af rummiljøet.

Reolsystemets fleksibilitet giver mulighed for en omfattende variation af individuelle løsninger.

Kontakt os 

for priser

60/30 Klassisk stålreol findes som enkeltsidet, 
dobbeltsidet, væghængt eller rund reol i forskellige 
udformninger og har gavle i forskellige materialer, 
hylder til forskellige formål og et bredt sortiment af 
smart tilbehør.

60/30 Rund

60/30 Klassisk

60/30 Klassisk

60/30 Klassisk

60/30 kollektionen består, ud over 
reolsystemerne, også af en række 
supplerende produkter, der er med 
til at give indretningen et ensartet 
udtryk. Kontakt os for information 
om 60/30 bogvogn og 60/30 Expo.



92 93

Uniflex

Rondea

UniflexQuadra

Uniflex

Rondea Quadra

Kontakt os på tlf. 76 78 26 11 eller e-mail bci@bci.dk for yderligere information om konfigurering og priser. Kontakt os på tlf. 76 78 26 11 eller e-mail bci@bci.dk for yderligere information om konfigurering og priser.

Uniflex, Quadra og 
Rondea 
Dimensioner (mm)
• Højder: 1100 / 1500 / 1750 / 1860 / 
    2050 / 2250 / 2575
• Bredder: 500 / 750 / 900 / 1000
• Dybder: 250 / 300 / 350

Materiale
• Uniflex: 30 x 30 mm firkantede stålrør 
• Quadra: 30 x 30 mm firkantede stålrør 
• Rondea: Ø28 mm rund stålrør

Gavle 
• Uniflex: Træ, perforeret stål og 
 sikkerhedsglas/akryl
• Quadra/Rondea: Perforeret stål

Hylder
• Lige og hjørne
• Konsoller til skrå hylder
• Stål eller træ
• Med eller uden bagkant
• Med eller uden sokkel (kun Uniflex)
• Stål eller træ tophylde (kun Uniflex)

Farver og overflader
• Stålkomponenter kan pulverlakeres
 i vores standardfarver. Andre farver  
 kan fås på forespørgsel. 
• Trækomponenter kan leveres i  
 forskellige farver af melamin eller 
 med finer. Andre farver og finér kan 
 fås på forespørgsel

Funktioner
• Tidsskrifteksponering
• Opbevaring og/eller udstilling af  
 bøger, tidsskrifter eller andre medier
• Skabe, døre, arbejdsstationer m.m.

Tilbehør
• Hjul, skiltning, bogstøtter, belysning, 
 m.m.

REOLSYSTEMER I STÅL

Se alle funktioner 
og tilbehør online

Stålkomponenterne er lakeret iht. DIN 50.942 med en specielt slidstærk og 
miljøvenlig pulverlak. De fleste stål-fittings er forkromet eller galvaniseret
og giver langvarig korrosionsbeskyttelse. Trækomponenterne har miljøvenlig 
lakering eller melaminoverflade.

Certificeringer

Uniflex, Quadra og Rondea reolsystemer i stål byder på et bredt udvalg af muligheder til dit bibliotek! 
Fritstående reolsystemer som med forskellige rammekonstruktioner, utallige hylder og funktioner giver mulighed for

individuelle udformninger og er specielt egnet til såvel større biblioteker som folke- og skolebiblioteker.

Kontakt os 

for priser
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E2725

E76230 E3347

E3277 + E3335

E3278

E2034
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TILBEHØR SPECIELT TIL STÅLREOLER
Her viser vi et udvalg af smart magnettilbehør, du kan købe online. 

Det gør dit arbejde lettere og hjælper dine brugere med at finde det, de søger efter.

Regular

Stopper

XL
Clip-on

PS
Cecilia

Format B/D150 x H170 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 10 stk.

Format D125 x H170 mm 
Forkant: D130 x H25 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 10 stk.
Format B/D150 x H220 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 1 stk.Format D140 x H190 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 10 stk.

Format D140 x H215 mm

Materiale Plast, PS

Pakning 10 stk.
Format S: D120 x H150 mm

L: D150 x H220 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 10 stk.

Vores bestseller
Funktionel bogstøtte i flotte farver.

Multifunktionel med forkant
Praktisk bogstøtte med forkant (stopper); holder 
bogstøtten på plads samtidig med at forkanten 
kan bruges til skiltning/mærkning.

Til større bøger
Stor og funktionel bogstøtte; ideel til bøger i 
foliostørrelse.Lette at placere

Påsættes hyldeforkanten. Passer til en hyldetykkelse 
på 22 mm.

Let, gribevenlig
Bogstøtte i kraftig plast med antiskridtape.

Stabil og gribevenlig
Praktisk bogstøtte i solidt design.
Fås i to størrelser (small og large).

E3171  grå 245,-/pk.
E3172  blå 245,-/pk.
E3242  rød 245,-/pk.
E3173  sort 245,-/pk.
E3174  hvid 245,-/pk.

E3276  grå, højre 262,-/pk.
E3277  hvid, højre 262,-/pk.
E3278  grå, venstre 262,-/pk.
E3279  hvid, venstre 262,-/pk.

E3178  hvid 41,-
E3179  grå 41,-

E3325  venstre 296,-/pk.
E3326  højre 296,-/pk.

E3218  frosted grå 359,-/fp
E3219  frosted hvid 359,-/fp
E3221  frosted lys grå 359,-/fp

E3176  S 457,-/fp
E3177  L 625,-/fp

BOGSTØTTER

Magnetisk etiketliste

Format B20 mm x L10 m

Materiale Plastbelagt ferrit

Etiketliste med magnetisk bagside. Tydelig, let-
anvendelig og praktisk mærkning til f.eks. hylder, 
gavle eller bogstøtte med forkant i stål. Skriv 
direkte på listen med markeringspen eller anvend 
mærkningstape. Let at skære til i ønsket længde.

E3336  hvid 159,-
E3341  sort 159,- Magnetisk tape

Format B20 mm x L10 m

Tykkelse 0,7 mm

Selvklæbende 
Ideel til fastgørelse på bagsiden af emner, der 
skal være magnetiske. Let at klippe til i ønskede 
længder. Anvendes til papir, karton m.m.

E3337   217,- 

Magnetisk skilteholder

Magnetsæt

Format L1000 mm

Materiale Plast med magnetisk bagside

Format Ø30 mm

Pakning 5 stk.

Passer hylder i stål med hyldetykkelse på minimum 
25 mm. Skæres til ønsket længde. 
Papiretiket medfølger.

Praktisk tilbehør til opsætning af f.eks. tegninger 
eller information.

E3335   47,-

E76230  grøn 26,-/pk.

Sort silikonetape med nopret overflade. Påsættes 
forskellige produkter og forhindrer dem i at glide. 
Tapen beskytter også hylderne mod ridser.

Brug anti-skridtape

Magnetrammer

Format A4

Materiale Plast med magnetisk ramme

Pakning 2 stk.

Plus, A4 
Magnetisk ramme med magnetiske kanter på 
bagsiden til placering på reolgavle af metal, 
whiteboardtavler osv.

E3774  sort 236,-/pk.
E3775  sølvfarvet 236,-/pk.

E2034  Markerpenne, 4 stk. 34,-
E3347  Dymo mærkningsmaskine 452,-
E3344  Mærkningstape, transp. 209,-

Tilbehør til skilteholder og etiketliste

Mere information på 
bci.dk/bogstøtter

https://bci.dk/bogstøtter
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Softline

Slimline / Puzzle

FrontlineRatio

Softline

Softline Slimline Frontline

Slimline Frontline

Ratio

Kontakt os på tlf. 76 78 26 11 eller e-mail bci@bci.dk for yderligere information om konfigurering og priser. Kontakt os på tlf. 76 78 26 11 eller e-mail bci@bci.dk for yderligere information om konfigurering og priser.

Softline, Slimline 
og Frontline

Ratio

Dimensioner (mm)
•  Højder: 920/1220/1520/1820/2120
•  Bredder: 750/900/100
•  Dybder: 250/300/400

Materiale
•  Malet MDF/fineret spånplade

Gavle
• Træ
• Displaygavle i træ

Konstrukstionselementer
• Stålramme eller bagvæg i træ

Hylder
•  Lige eller skrå
•  Træ eller stål
•  Med eller uden bagkant
• Tophylde med eller uden skilteprofil

Farver
• Stålkomponenterne kan pulver-
 lakeres i valgfri farve
• Trækomponenterne kan produceres
 i forskellige finérsorter eller males i  
 valgfri NCS farve

Dimensioner (mm) 
•  Højder: 1096/1512/1768/2056/2248 
•  Bredder: 500/750/900/1000
•  Dybder: 250/300/350

Materiale
•  Fineret/melaminbeklædt spånplade

Gavle  
• Træ
• Gavle i perforeret stål påsat trægavl

Konstrukstionselementer
• Skråstivere, stålrammer bagvæg i træ

Hylder
•  Lige eller skrå
•  Træ eller stål
•  Med eller uden bagkant
• Tophylde med eller uden skilteprofil

Farver og overflader
• Stålkomponenter kan pulverlakeres
 i vores standardfarver. Andre farver  
 kan fås på forespørgsel. 
• Trækomponenter kan leveres i  
 forskellige farver af melamin eller 
 med finer. Andre farver og finér kan 
 fås på forespørgsel.

Se alle funktioner 
og tilbehør online

Vores klassiske reolsystemer i træ har et moderne skandinavisk design og
er en af markedets mest funktionelle og fleksible løsninger.

REOLSYSTEM I TRÆ

Softline, Slimline og Frontline 
kan produceres af træ fra 

bæredygtigt skovbrug

Kontakt os 

for priser
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E76200 E76202 E76208E76206E76204 E76210

E76206 + E76207
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Format Startfag: B945 x D300/600 (enkel/
dobbelsidet) x H1520 mm 
Eftf. fag: B923 x D300/600 (enkel/
dobbelsidet) x H1520 mm

Hylder Enkelsidet: 5 stk. inkl. tophylden
Dobbeltsidet: 10 stk. inkl. tophylden

Format Startfag: B945 x D300/600 (enkel/
dobbelsidet) x H1820 mm 
Eftf. fag: B923 x D300/600 (enkel/
dobbelsidet) x H1820 mm

Hylder Enkelsidet: 6 stk. inkl. tophylden
Dobbeltsidet: 12 stk. inkl. tophylden

Format Startfag: B945 x D300/600 (enkel/
dobbelsidet) x H2120 mm 
Eftf. fag: B923 x D300/600 (enkel/
dobbelsidet) x H2120 mm

Hylder Enkelsidet: 7 stk. inkl. tophylden
Dobbeltsidet: 14 stk. inkl. tophylden

H1520 mm H1820 mm H2120 mm

E76200  enkelsidet, startfag 2.945,- 
E76201  enkelsidet, eftf. fag 2.580,-
E76202  dobbeltsidet, startfag 5.458,- 
E76203  dobbeltsidet, eftf. fag 4.598,-

E76204  enkelsidet, startfag 3.396,- 
E76205  enkelsidet, eftf. fag 2.845,-
E76206  dobbeltsidet, startfag 6.340,- 
E76207  dobbeltsidet, eftf. fag 5.348,-

E76208  enkelsidet, startfag 3.749,- 
E76209  enkelsidet, eftf. fag 3.308,-
E76210  dobbeltsidet, startfag 7.222,- 
E76211  dobbeltsidet, eftf. fag 6.108,-

Enkel at montere; beslag medfølger!
Reolerne monteres ved hjælp af metalkryds, hvilket 
gør det muligt at tilføje eller fjerne enkelte fag 
uden at demontere de andre fag. Hver hylde kan 
enkelt flyttes eller fjernes uden at øvrige hylder 
påvirkes.

Reolen leveres med en hængende bogstøtte 
(1 stk. pr. hylde undtagen til tophylden). 
To hylder kan ændres til skråhylder/displayhylder.

Materiale Gavle i melaminbeklædt spånplade 
i birkelook, hylder i lakeret stål 
med akrylbagkant, bogstøtter i 
forkromet metal

Øvrigt Tåler belastning op til 80 kg. pr. hylde

Levering Flatpacked; skal samles

One

E76215 Ekstra bogstøtter, 5 stk. 220,-/pk.

Tilbehør til One

Se alle produkter på 
bci.dk/bogreolen

Problemer med at nå den øverste hylde, udnytte gavlene 
mere effektivt eller hjælpe gæsterne med at finde det, 
de søger på hylderne? Vi giver dig gode råd!

Flere bogstøtter på side 95.

Flere skillestøtter på side 100-101.

Alt hvad du behøver til bogreolen

Step Two

Format B465 x D550 x H1400 mm

Materiale Pulverlakeret stål, 
trappetrin i massivt træ

Hjul Ø125 mm

Design Tom Stepp for Eurobib Direct

Levering Flatpacked; skal samles

Gør arbejdet lidt lettere og sikrere!
Nå større højder med stige på hjul. Praktisk, 
brugervenlig biblioteksstige på hjul i lidt mindre 
format. Stativets udforming giver stor tryghed. 

TILBEHØR TIL REOLER

E4049  3.203,- 

Twigs

Kikalong

Skillestøtte i træ

Format B226 x D110 x H246 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Format Ø410 x H400 mm

Materiale Pulverlakeret stål, gummi

Format S: B35 x D135 x H232 mm
L: B70 x D135 x H232 mm

Materiale Lakeret MDF

Design Louise Hederström for Eurobib Direct

Til de rigtig store 
Bogstøtte i lidt større format med udstikkende
dekorative blade og som taler sit tydelige sprog: 
”Her er jeg, let at gribe og flytte”!
Bogstøtten kan også bruges til mærkning.

Elefantfoden du nemt kan flytte
Taburet med hjul som skubbes op når taburetten 
belastes. Taburetten står absolut stabilt på gulvet. 
Skridsikker platform. 
Nederste kant med gummibeskyttelse.

Hyldemarkering eller opdeler?
Massiv bogstøtte, enkel eller dobbelt, til egen 
tekst eller selvklæbende etiketter.

E3819  højre 104,-
E3820  venstre 104,-

E3444  sort 444,-
E3445  råhvid 444,-

E3350  S, 10 stk. 1.249,-/pk.
E3351  L, 5 stk. 775,-/pk.

REOLSYSTEM I TRÆ
One er en funktionel reol i en enkel udførelse, men helt tilpasset bibliotekets høje krav. 

Her forenes både stabilitet og slidstyrke i et moderne udtryk.

Flatpacked

https://bci.dk/bogreolen
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In-between

In-between, slim

Format B63 x D129 x H239 mm + 25 mm 
stopklods

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Tykkelse 6 mm

Design Franz James for Eurobib Direct

Format B8 x D129 x H239 mm + 25 mm 
stopklods

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Tykkelse 8 mm

Design Franz James for Eurobib Direct

Eksklusiv og moderne hyldemærkning med stop i 
kraftig fluorescerende akryl med høj detaljefinish. 
Etikettebeskyttelse i klar akryl er integreret i 
skillestøtten.

Universal med stop
Etikettebeskyttelse i klar akryl er integreret i 
skillestøtten.

E3317 glass look 174,- 
E3318 fluorescerende lime 202,-
E3319 fluorescerende rød 202,-
E3320 fluorescerende blå 202,- E3321 glass look 286,- 

E3208  Alfabetsæt, A-Z 126,-
E3206  Papiretiketter uden tekst 36,-
E2269  Lion papiretiketter 45,-
E2278  Klistermærke, fantasi 48,-
E2287  Klistermärke, spænding 48,-
E2288  Klistermärke, spøgelse 48,-

Tilbehør til skillestøtter

Til dem, der ønsker lidt ekstra til reolerne.

SKILLESTØTTER I AKRYL

Franz James, vores egen ”husdesigner” gennem 
mange år. Har designet nogle af vores mest populære 
kollektioner. Dem er du vel ikke gået glip af?

Mød designeren
bci.dk/franzjames

Har du et helt specielt
ønske til farven? Kontakt os 
for flere muligheder

Vi har et stort udvalg af symbolklistermærker online...

Mere information på 
bci.dk/skillestøtter

Skillestøtte

Format B36 x D125 x H222 mm

Materiale Plast, PP

Fleksibel skillestøtter med mange muligheder
Vores allermest sælgende skillestøtte er fremstillet 
i miljøvenligt plast.

E3282  lysegrå 31,- 
E3300  grafitgrå 31,-
E3293  rød 31,-

E3281  lysegrå 36,- 
E3275  grafitgrå 36,-
E3291  rød 36,-

E3283  lysegrå 57,- 
E3271  grafitgrå 57,-
E3290  rød 57,-

E3272  lysegrå 38,- 
E3273 grafitgrå 38,-
E3274 rød 38,-

Skillestøtte med bundplade

Skillestøtte med stop

Skillestøtte med bogstøtteplade

Skillestøtte med hyldeklemme

E3208  A-Z, 30 stk. 126,-/pk.
E3210  blank, rød/hvid, 100 stk. 44,-/pk.
E3206  blank, hvid, 100 stk. 36,-/pk.

E3203  Beskyttelsesfolie, 25 stk. 49,-/pk.

Format B31 x H217 mm

Materiale Papir

Format B32 x H217 mm

Materiale Plast, PVC

Etiketter & beskyttelse til skillestøtte

Foldbar etiketholder
E3216  A-Z, 30 stk. 223,-/pk.
E3246  blank, rød/hvid, 25 stk. 68,-/pk.

E3247  Beskyttelsesfolie, 25 stk. 70,-/pk.

Format B69 x H217 mm

Materiale Papir

Format B70 x H217 mm

Materiale Plast, PVC

Etiketter & beskyttelse til bred skillestøtte

Skillestøtten består af 3 dele; 2 ydersider og 1 bundplade. 
Det betyder, at du selv kan bygge præcis den skillestøtte, 
du ønsker. Find alle løsdele i webshoppen.

Mix & Match

Kapacitet 2 etiketter

Format B3 x H210 mm

Materiale Plast, PP

Pakning 10 stk.

Synlig fra begge sider
Smart skillestøtte, der ikke fylder meget i reolen.

E3237 lysegrå 293,-/pk. 
E3229 grafitgrå 293,-/pk.

Universal skillestøtte
Bred skillestøtte

Format B73 x D125 x H222 mm

Materiale Plast, PP

Ekstra tydeligt
Bred skillestøtte i miljøvenligt plast. Skillestøtten 
består af 5 dele; 2 ydersider, 1 mellemstykke og 
2 bundplader.

Stikker ud fra selve hylden og gør det muligt at læse 
skilteteksten, ikke bare forfra, men også fra siderne.

E3284 lysegrå 54,- 
E3301 grafitgrå 54,-
E3263 rød 54,-

E3294   30,-

Format H217 mm

Materiale Plast, PVC

SKILLESTØTTER I PLAST

Bygbar

https://bci.dk/franzjames
https://bci.dk/skillestøtter
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FYLD HULLERNE UD!
Her finder du et spændende udvalg af udstillingsløsninger. 

Løsninger, som ikke bare kan effektivisere dit reolsystem, men også give reolerne et helt nyt udtryk. 
Du finder flere løsninger i starten af kataloget.

Skråkassette

Mediekube

Look me up!

Querbox©

Hyldedisplay 900

Format 12 rum: B884 x D120 x H204 mm
9 rum: B707 x D120 x H204 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Format B320 x D160 x H320 mm  
Displaydybde: 47 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Format Look me up 250: B270 x D250 
(ekskl. vippelåg) x H395 mm 
Look me up 300: B325 x D300 
(ekskl. vippelåg) x H395 mm

Materiale Matteret akryl, PMMA

Øvrigt Nøglehulsbeslag

Design Eurobib Direct

Format B320 x D260 x H320 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 2 stk.

Design Schulz Speyer

Kapacitet 12-18 normalbøger

Format B895 x D145 x H190 mm

Materiale Gennemsigtig akryl, PMMA

Pakning 4 stk.

Design Niklas Dahlman for Eurobib Direct

Smart skråkassette til præsentation af tidsskrifter. 
Kan placeres på plane overflader som f.eks. hylder, 
borde og skranker.

Spændende blikfang
Holder til fronteksponering af normalbøger.
Placeres på informationsskranker, borde eller på 
hylder (støtter bøger på begge sider af holderen).

Eksklusive magasinbokse
Bokse i akryl til udstilling og opbevaring af 
magasiner. Vippelåget fungerer også som udstil-
ingsholder til det sidste nye nummer. 
Kan placeres både på hylden og på væggen.

Solid tidsskriftsboks 
Bokse i metal til udstilling og opbevaring af tids-
skrifter. Udstyret med vippelåg med plads til at
udstille aktuelle tidsskrifter med omslaget 
mod den besøgende. 
Passer til hylder med en dybde på 250 mm.

Smart opstilling med 6 fag i kraftig, transparent 
akryl til fronteksponering af bøger og andre 
medier. Anvendes ligeledes til opbevaring.
Passer til de fleste reolsystemer.

E34410 12 rum 1.087,- 
E34411 9 rum 851,-

E6703  530,- 

E5794 aluminiumsgrå 1.284,-/pk.
E5800 basalt grå 1.284,-/pk.
E5807 lysegrå 1.284,-/pk.
E5808 antracitgrå 1.284,-/pk.
E5809 hvid 1.284,-/pk.

6720  1.638,-/pk. 

E50338  hvid 1.140,- 
E50339  grøn 1.140,-
E50340  petroleumsblå 1.140,-

E50342  hvid 1.280,- 
E50343  grøn 1.280,-
E50344  petroleumsblå 1.280,-

Look me up 250

Look me up 300

Har du et helt specielt ønske til farven? 
Kontakt os for flere muligheder

Look me up - Valgfri farve



E2034

104

HYLDEMÆRKNING

Etiketter på rulle

Markerpenne

Farvemarkering, rektangulær Farvemarkering, rund

Selvklæbende skilteliste

Reolskilt

Mærkningsmaskine & tape

Format B24 x H12 mm

Materiale Papir med mat overflade

Pakning 1000 stk.

Format B35 x H22 mm

Materiale Vinyl

Pakning 200 stk. (10 ark)

Format Ø13 mm

Materiale Vinyl

Pakning 100 stk. (1 ark)

Format B860 x H19 mm

Materiale Plast, PET

Pakning 10 stk.

Format B150 x D150 x H26 mm

Materiale Pulverlakeret stål

Pakning 10 stk.

Design Schulz Speyer

Til mærking af bøger m.m.

Spritbaserede penne med permanent farve.

Selvklæbende, udstansede farvemarkeringer i ark. Selvklæbende, udstansede farvemarkeringer i ark.

Papiretiket medfølger.

Universal, aftageligt reolskilt.

Udskriv dine egne etiketter eller mærkningstape
Find alle specifikationerne i webshoppen.

E82050   130,-/pk.
E2034  sæt, 4 stk. 34,-/pk.
E2760  sort, 1 mm spids 14,-

E3181  lysegrøn 146,-/pk.
E3185  rød 146,-/pk.
E3186  grøn 146,-/pk.
E3187  blå 146,-/pk.
E3188  gul 146,-/pk.
E3189  brun 146,-/pk.
E3190  lilla 146,-/pk.
E3191  grå 146,-/pk.
E3192  beige 146,-/pk.
E3193  orange 146,-/pk.
E3194  hvid 146,-/pk.
E3195 sort 146,-/pk.
E3196 alle farver (12x200 stk.) 1.371,-/pk.

E2999  orange 18,-/pk. 
E3103 sort 18,-/pk.
E3104  hvid 18,-/pk.
E3105  rød 18,-/pk.
E3106  grøn 18,-/pk.
E3107  blå 18,-/pk.
E3108  gul 18,-/pk.

E3310  156,-/pk. 

E5799  503,-/pk. 

E3347 LM PNP 452,- 
E3349 LM 500TS 1.917,-
E3343 Mærkningstape, hvid 142,-
E3344 Mærkningstape, transp. 209,-

Gode råd behøver ikke være dyre (eller særligt komplicerede). 
Besøg vores webshop allerede i dag. Her finder du mange små ting og 
sager, som gør det nemmere for dine brugere at finde den rigtige bog.

Alt du skal bruge til mærkning
Mere information på 

bci.dk/mærkning

BOGPLEJE

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk

https://bci.dk/mærkning
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Filmolux Soft

Materiale Plast, PVC

Tykkelse 70 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Ja

Materiale Plast, PVC

Tykkelse 70 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Begrænset

Materiale Plast, PVC

Tykkelse 70 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Nej

Vores bedst sælgende omslagsplast nogensinde
Ideel til næsten alle overflader. Vælg mellem blank 
eller mat plast. Let at korrigere. 
Anbefales også til uøvede brugere. 

E3005  220 mm, blank 269,- 
E660064  240 mm, blank 292,-
E3009  260 mm, blank 317,-
E660066  280 mm, blank 341,-
E3013  300 mm, blank 366,-
E660067  320 mm, blank 390,-
E660068  340 mm, blank 415,-
E660069  360 mm, blank 439,-
E3021  380 mm, blank 464,-
E660070  410 mm, blank 500,-
E3022  450 mm, blank 549,-

E3085  220 mm, mat 269,-
E3089  260 mm, mat 317,-
E3093  300 mm, mat 366,-
E3094  380 mm, mat 464,-

E660051  220 mm, blank 224,- 
E660052  240 mm, blank 244,-
E660053  260 mm, blank 263,-
E660054  280 mm, blank 284,-
E660055  300 mm, blank 305,-
E660056  320 mm, blank 325,-
E660057  340 mm, blank 345,-
E660058  360 mm, blank 365,-
E660059  410 mm, blank 415,-
E660060  500 mm, blank 508,-
E660061  620 mm, blank 605,-

E3028  260 mm, blank 279,- 
E660037  280 mm, blank 300,-
E3029  300 mm, blank 321,-
E660039  320 mm, blank 343,-
E660040  340 mm, blank 364,-
E660041  360 mm, blank 384,-
E660042  410 mm, blank 438,-
E660238  500 mm, blank 534,-

Filmolux
Populær bogplast
Ligesom Filmolux Soft, men ikke lige så nem at 
korrigere. Velegnet til brugere med en vis erfaring.

Til den erfarne bruger, hæfter omgående
Forstærker bogbind og anden beskyttelses-
mærkning. God til hæfter, foldere, kort m.m.

BOGPLAST
Forstærk og beskyt omslag og etiketter! 

Her finder du vores mest populære omslagsplast til såvel mindre som mere erfarne brugere.

Filmolux 609

Dem, der vil beskytte og bevare bøger, kan på de følgende sider finde en komplet 
“værktøjskasse” med alt, hvad de behøver for at opnå et optimalt resultat. 
Kig ind i vores webshop allerede i dag. Her finder du alt fra falseben, bogskrabere 
og praktiske skæreunderlag til bogplejelim og meget andet. Held og lykke!

Din værktøjskasse
Se mere på

bci.dk/bogpleje

Plaststrimler, rulle, 25 m

Plaststrimler, rulle, 50 m

E3000  20 mm, blank 33,- 
E3003  30 mm, blank 50,-
E3004  50 mm, blank 83,-

E660045  20 mm, blank 53,- 
E660046  30 mm, blank 79,-
E660047  40 mm, blank 107,-
E660048  60 mm, blank 159,-
E660049  100 mm, blank 264,-

TÆNK KLART SÅ HOLDER BØGERNE LÆNGERE!
De følgende sider er en ren sparebøsse. Med enkle midler og en relativt beskeden 

arbejdsindsats kan du forlænge bøgernes levetid radikalt. Her finder du et bredt udvalg af vores 
populære omslagsplast, værktøjer og meget andet, som du kan have gavn af.

Mængderabat!
Fra 5 ruller 5%
Fra 10 ruller 7%
Fra 20 ruller 9%
Fra 50 ruller 12%

FØRSTEHJÆLP TIL

BEDRE
BOGPLEJE

https://bci.dk/bogpleje


108 109Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk Bestil i vores webshop eller ring 76 78 26 11   I   www.bci.dk

Plaststrimler, rulle, 25 m

E3037  30 mm, blank 34,- 
E3042  50 mm, blank 57,-
E3043  70 mm, blank 79,-

E3049  30 mm, matt 34,-
E3050  50 mm, matt 57,-
E3044  70 mm, matt 79,-

Materiale Plast, PVC (phthalat-fri)

Tykkelse 90-100 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Begrænset

E3035  240 mm, blank 254,- 
E3038  260 mm, blank 279,-
E3039  300 mm, blank 321,-
E3040 360 mm, blank 384,-
E3041  450 mm, blank 480,-

E3036  240 mm, mat 254,-
E3045  260 mm, mat 279,-
E3046  300 mm, mat 321,-
E3047  360 mm, mat 384,-
E3048  450 mm, mat 480,-

Pelloplast
Populær kraftig bogplast
Populær omslagsplast; anvendes ofte af profes-
sionelle virksomheder til indbinding af bøger. 
Begrænset korrigeringsmulighed.
Velegnet til brugere med en vis erfaring.

Materiale Plast, PP

Tykkelse 80-90 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Begrænset

E3020  220 mm, blank 200,- 
E3033  260 mm, blank 237,-
E3032  300 mm, blank 272,-
E3034  360 mm, blank 327,-

Miljøvenlig bogplast
En alsidig og skånsom omslagsplast. 
Skånsom mod stregkoder og anden trykt tekst.
Begrænset korrigeringsmulighed.
Velegnet til brugere med en vis erfaring.

Miljøplast

Materiale Plast

Tykkelse 90 μm

Pakning Rulle, 13,7 m

Materiale Plast, PVC

Tykkelse 250 μm

Pakning Ark, 100 stk.

E3112 38 mm 98,- 
E3113  50 mm 119,-

E82120 220 x 330 mm 557,-/pk.

Alsidig og slidstærk
Stærk, selvklæbende transparent tape (er svær at 
rive i stykker). Revner eller misfarves ikke. 
Det er muligt at skrive på tapen.

Beskyt hæfter og foldere
Selvklæbende, hård transparent og blank plastfilm. 
Ideel til forstærkning af mindre hæfter, foldere m.m.

Scotch bogtape

Hård plast, ark

Polyvinylklorid, PVC
Farveløs polymer af vinylklorid.
Sædvanligvis er plasten iblandet forskel-
lige tilsætningsstoffer som blødgørings-
midler, fyldstoffer og smøremidler samt 
stabilisatorer. Generelt har plasten en 
god kemikaliebestandighed. Den har 
imidlertid et lavt blødgøringspunkt.

Miljøpåvirkning
Klassificeres ikke som sundhedsskadelig 
og anses som fysiologisk inert. 
Ved forbrænding afgives dog klorbrinte.

Polypropen, PP
Hvid til farveløs plast (uden tilsætnings-
stoffer) som etylenplast, men stivere.
Høj udmattelsesstyrke, lav densitet,
gode elektriske egenskaber, god kemika-
lieresistens og gode mekaniske egen-
skaber. Kan dog angribes af stærke 
syrer og baser, aromatiske og klorerede 
kulbrinter samt metanol.

Miljøpåvirkning
Plasten klassificeres ikke som sundheds-
skadelig og anses ikke som miljøfarlig. 
Ved forbrænding kræves ikke specielle 
rensningsanordninger.

Plastens egenskaber  
& miljøpåvirkning

Godt at vide!

Skånsom

Uden 

phthalater !

Mindst holdbar til?
Der findes ikke nogen ”mindst holdbar
til” dato på plast. Derimod kan det lim, 
der anvendes til selvklæbende plast
blive for gammelt. 
For optimal klæbeevne anbefaler vi, at 
plasten anvendes inden for to år.

Mat eller blank plast?
En blank plast forstærker farverne på et 
bogomslag og anvendes derfor ofte som 
beskyttelse af fotos. En mat overflade 
reflekterer ikke lys på samme måde som 
en blank overflade. Derfor kan stregkode
labels på et blankt omslag være lidt 
sværere at aflæse.

Let at ændre!
Hvis du er usikker eller bange for at gøre 
noget forkert, så har vi løsningen med 
korrigerbar plast. Denne plast kan løsnes 
fra underlaget og sættes på igen. 
Den kan løsnes helt op til fire timer efter
at bogen er bundet ind. Efter 24 timer 
har limen stabiliseret sig og plasten
sidder helt fast.
Andre plastfilm, der her er angivet som 
begrænset eller ikke korrigerbare hæfter 
hurtigere og skal rettes til umiddelbart 
efter indbindingen.

Det er den enkleste løsning til bevarelse og 
forlængelse af populære bøgers levetid. 
Du sparer ikke bare bøger og penge, du 
skaber også mulighed for at bruge 
bevillinger til at indkøbe nye titler i stedet for 
at erstatte gamle. 

Hos os finder du det meste, når det gælder 
beskyttelse og bevarelse af bøger. 
Omslagsplast, som kan anvendes både af 
pædagoger i børnehaveer til at reparere 
billedbøger og i større virksomheder til lever-
ing af færdigindbundne bøger til 
bibliotekerne. 

OMSLAGSPLAST ER EN REGULÆR SPAREBØSSE

¥€$!

Se vores vejledning om bogpleje 
på bci.dk/bogplejeguiden

Tænk på at også færdigindbundne bøger 
kan få brug for lidt service, til forstærkning 
og reparation af bogrygge, lukning af revner 
eller indsætning af udrevne sider (for blot 
at nævne nogle få ting). Hjælpen er nær, vi 
giver dig råd, og du sparer penge!

Se mere på
bci.dk/bogpleje

https://bci.dk/bogplejeguiden
https://bci.dk/bogpleje


110 111

E3091 / E3092 E3141E3109 / E3110

Fragtfrit fra 2.500,-   I   Hurtig ordrehåndtering   I   2 års produktgaranti   I   www.bci.dk Bestil i vores webshop eller ring 76 78 26 11   I   www.bci.dk

BOGLOMMER & OMSLAG
Gode råd behøver ikke være dyre eller særligt komplicerede! 

Her finder du et udvalg af tilbehør til forsyning af bøger med indstik eller beskyttelse af bøger og etiketter.  

Materiale Syrefri tekstiltape

Tykkelse 170 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Nej

Materiale Plast, PVC

Tykkelse 60 μm

Pakning 25 stk.

Korrigerbar Nej

Materiale Plast, PVC

Tykkelse 180/140 μm

Pakning 100 stk.

Materiale Plast, PVC

Pakning S: 144 stk.
M/L: 100 stk.

Materiale Plast, PP

Tykkelse 55 μm

Pakning 1000 st.

E3109 20 mm 120,- 
E3110  30 mm 200,-

E3091 57 mm 93,- /pk.
E3092  87 mm 139,-/pk.

E2320 B90 x H60 mm 205,-/pk.

E2371  B90 x H135 mm 482,-/pk.

E2322  B90 x H57 mm 249,-/pk.

E3154 180 x 265 mm 217,-/pk.
E3156  198 x 310 mm 228,-/pk.
E3157  200 x 310 mm 228,-/pk.
E3160  202 x 310 mm 241,-/pk.
E3161  204 x 310 mm 241,-/pk.
E3155  300 x 500 mm 447,-/pk.

E660152 S: 75 x 75 mm 156,-/pk.
E2856  M: 100 x 100 mm 134,-/pk.
E2851  L: 140 x 140 mm 198,-/pk.

E3096 35 x 25 mm 68,-/pk.
E3086  65 x 53 mm 138,-/pk.
E3099  75 x 35 mm 124,-/pk.
E3087  100 x 40 mm 143,-/pk.
E3090  113 x 48 mm 187,-/pk.

Stærk falsevæv
Stærk, selvklæbende, hvid og syrefri tekstiltape 
(finmasket). Forstærker bogomslag indvendigt 
(fold).

Giv bøgerne vinger
Selvklæbende tape. Udstyret med patenteret 
centerperforering. Nem at påføre. Ideel til 
forstærkning af bogrygge og hjørner.

Fold-selv selvklæbende boglomme, 500 stk.
Levereres i rulle til maskinskrivning.

Færdigfoldet boglomme, 500 stk.
Ikke selvklæbende, klar til at lime.

Selvklæbende plastlomme, 100 stk.
Leveres i ark. Passer til kredit/visitkort.

Kan bruges igen og igen
Beskyt hurtigt og nemt bøger mod slitage og 
snavs. Fordi omslagene ikke er selvklæbende og
desuden er fleksible i bredden, kan de anvendes 
igen og igen.

Praktisk kortlomme
Selvhæftende, transparent triangulær lomme.
Ideel til lånerkort, indstik m.m.

Etiketbeskyttelse på rulle
Selvklæbende, transparent, blank plastfilm. 
Skånsom mod stregkoder og anden trykt tekst. 
Fremstillet i miljøvenlig plast, der tåler varme.

Filmoplast SH Easy Wings

Boglommer

Pocketomslag
Filmolux Pocket

Etikettebeskyttelse

Materiale Syrefri tekstiltape

Tykkelse 240 μm

Pakning Rulle, 10 m

Korrigerbar Nej

Materiale Plastbelagt tekstiltape, PVC

Tykkelse 240 μm

Pakning Rulle, 25 m

Korrigerbar Nej

Materiale Plast, PVC

Tykkelse Omslag 140 μm / ryg 45 μm

Pakning AI, AII, BI, BII, CI, CII: 10 stk. 
EI, EII: 5 stk.

E660083  30 mm, hvid 81,- 
E660084  30 mm, sort 81,-
E660086  30 mm, blå 81,-
E660089  30 mm, grå 81,-

E3121  50 mm, hvid 137,- 
E660092  50 mm, sort 137,-
E3116  50 mm, blå 137,-
E3118  50 mm, grå 137,-

E3122  20 mm, hvid 51,- 

E3130 40 mm, hvid 95,-
E3129  40 mm, sort 95,-
E3128  40 mm, rød 95,-
E3123  40 mm, blå 95,-
E3126  40 mm, grøn 95,-
E3125  40 mm, grå 95,-

E3138  60 mm, hvid 150,- 
E3137  60 mm, sort 150,-
E3136  60 mm, rød 150,-
E3131  60 mm, blå 150,- 
E3134  60 mm, grøn 150,- 
E3133  50 mm, grå 150,-

E3051  AI, rygbredde 1-21 mm 60,-/pk.
E3052 AII, rygbredde 22-42 mm 60,-/pk.

E3055  CI, rygbredde 1-21 mm 82,-/pk.
E3056 CII, rygbredde 22-42 mm 82,-/pk.

E3053  DI, rygbredde 1-21 mm 110,-/pk.
E3054 DII, rygbredde 22-42 mm 110,-/pk.

E3057  EI, rygbredde 1-21 mm 153,-/pk.
E3058 EII, rygbredde 22-42 mm 153,-/pk.

Forstærk bøgerne
Dækker reparerede bogrygge (indbundne), 
forstærker bogomslag eller komplet bog. 
Anvendes til at forstærke det første og sidste ark i 
falsen mellem omslag og bogsider.
Forstærker bagsider på kort og planer, eller til 
støvfri tætning ved billedindramming.

Forstærk eller reparér bogrygge og omslag
Selvklæbende, grov vævstape (til at skrive på) uden 
beskyttelsespapir. Meget slidstærk.

Selvklæbende omslag til tidsskrifter med
stift omslag og blød ryg, klar til brug. Vælg det 
format som passer bedst, men husk at omslaget 
skal være nogle mm større end det, du skal indbinde.

Filmoplast T

Plastbelagt vævstape

Selvklæbende omslag

Papir Filmoplast P: 20 g/m2

Filmoplast P90: 50 g/m2

Filmoplast P90 Plus: 50 g/m2

Pakning Rulle, 50 m

Korrigerbar Nej

E3111  Filmoplast P, 20 mm 121,-
E3139 Filmoplast P, 40 mm 248,- 
E3141  Filmoplast P90, 20 mm 122,-
E3006  Filmoplast P90 Plus, 20 mm 122,-

Når kravene er høje
Papirtape udviklet til reparation og vedligeholdelse 
af bøger eller billedindramning. 
Tapen er state-of-the-art til bevaring af papirfibre 
og opfylder de høje krav indenfor museer og arkiv.
Læs mere online.

Filmoplast P

B270 x H186 mm, pocketbøger

B350 x H222 mm, normalbøger

B410 x H252 mm, tidsskrifter

B510 x H320 mm, større bøger

Se alle boglommer og 
omslag på bci.dk/omslag

https://bci.dk/omslag
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ALFABETISK SØGEORDSREGISTER

Kig ind i webshoppen www.bci.dk 
eller ring til kundeservice på  

tlf.76 78 26 11.
Det vil helt sikkert 

hjælpe dig.

Fandt du ikke 
det, du søgte efter?

Alle angivne priser er i danske kroner ekskl. moms. 
Ved eventuelle udsendte kampagner eller tilbud i 
webshoppen, hvor betingelser er nævnt, gælder 
disse for det pågældende køb.
Alle ordrer bliver pålagt et miljøgebyr på 1,25%

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsfristen er 15 dage netto fra fakturadatoen, 
medmindre andet er aftalt. Du betaler ikke over 
nettet men mod faktura. Efter forfaldsdatoen 
debiterer Lammhults Biblioteksdesign morarenter 
med 1,5 % pr. påbegyndt måned. 

Bemærk, at en solgt vare er Lammhults Biblioteksdesigns 
ejendom, indtil den er betalt.

Betaling
Bank: Den Danske Bank
Reg. nr. 4394 
Konto nr. 0007100914
Swift code: DABADKKK
IABN nr.: DK5730000007100914

GARANTI
Vi giver to års garanti for materiale- 
og fabrikationsfejl. Fakturaen gælder som garanti-
bevis. Hvis man ønsker at gøre garantien gældende, 
skal fakturanummeret oplyses.

LEVERINGSBETINGELSER
Normalt ekspederer Lammhults Biblioteksdesign alle 
bestillinger på lagervarer indenfor en arbejdsuge. 
For varer som ikke lagerføres af Lammhults 
Biblioteksdesign, se webshoppen for opdateret 
information om leveringstid. 

Varerne leveres ab fabrik. Ordrer over kr. 2.500,- 
leveres fragtfrit. Fragtpriserne ved ordrer under 
kr. 2.500,- beregnes på følgende måde:
fra 0-599: kr. 150,-
fra 600-1499: kr. 200,-
fra 1500-2499: kr. 250,-

Varerne sendes på den mest fordelsagtige måde 
medmindre andet er aftalt. En vare, som er midler-
tidig udsolgt fra lageret, bliver leveringsovervåget 
og leveres så snart den er på lager igen.

Forsendelser til Grønland og Færøerne tillægges 
fragt og sendes ex works.

Leveringer som ikke modtages af kunden pga. 
begrænsede åbningstider på leveringsadressen 
debiteres en ny udkørsel. Angiv derfor altid 
åbningstider, kontaktperson og telefonnummer 
til varemodtageren på din ordre.

Såfremt du ikke modtager din forsendelse, kan du 
kontakte kundeservice, hvis du ønsker fragtbrevs-
nummer til sporing af forsendelsen.

TRANSPORTSKADER
I tilfælde af transportskader eller manglende kolli 
gælder følgende vilkår:

A. 
Synlige skader på varer og/eller emballage eller 
manglende kolli skal dokumenteres ved mod-
tagelsen med en bemærkning på fragtsedlen, som 
underskrives af chaufføren. 
Lammhults Biblioteksdesign skal straks informeres 
skriftligt om eventuelle beskadigede varer. Denne 
procedure skal følges, for at der kan udbetales 
erstatning.                             

B. 
Skjulte skader, som ikke kan antages at have været 
synlige ved modtagelsen, skal hurtigst muligt 
anmeldes skriftligt til Lammhults Biblioteksdesign, 
dog senest inden for fem kalenderdage. 
Ved senere anmeldelse vil anmeldelsen ikke blive 
accepteret af transportfirmaet, og du skal selv 
dække omkostningerne. 

Alle skader i henhold til pkt. A og B bør dokumen-
teres ved hjælp af billeder for at lette behandlingen 
af erstatningskravet.

Transportskadede varer må ikke returneres til 
Lammhults Biblioteksdesign uden forudgående 
aftale med kundeservice. Varerne skal i stedet 
opbevares med henblik på transportfirmaets 
inspektion.

REKLAMATIONER
Reklamationer (ikke transportskader – se ovenfor) 
skal ske til vores kundeservice senest 7 hverdage 
efter, at du har fået dine varer.  

Når du ringer til vore kundeservice 
afgøres det også, hvorvidt den reklamerede vare 
skal byttes eller krediteres når varen kommer retur. 
Varer, som er blevet skadet ved returfragt, kan ikke 
krediteres.
-  Kontakt kundeservice.
-  Sørg for at pakke eventuelle returvarer forsvarligt  
 så transportskader undgåes.
-  Skriv tydelig afsender og kundenr./ordrenr.  
 på returforsendelser.

Hvis du ønsker en ny vare i stedet for den reklamerede 
vare, skal du lave en ny bestilling. En returneret vare 
krediteres først, når den er kommet retur, medmin-
dre end anden aftale er truffet.

RETURVARER
Hvis Lammhults Biblioteksdesign har leveret en for-
kert vare, eller du er kommet til at bestille en forkert 
vare, skal du først kontakte vores kundeservice og 
oplyse om, hvad du ønsker at returnere. Vi vil tage 
stilling til, om vi kan bytte varen eller om du skal 
krediteres, når varen er kommet retur.

Som hovedregel accepterer vi returnering af 
lagervarer. Lagervarer er alle varer, som  ikke har et 
leveringssymbol med leveringstid angivet i uger. I 
webshoppen er det alle varer med “kan leveres med 
det samme”. Bestillingsvarer tages ikke retur.
 
I forbindelse med returforsendelser gælder følgende:
- Varen skal returneres i fejlfri og ubrugt stand  
 samt i original emballage.
- Hvis du har bestilt en forkert vare og ønsker at  
 returnere den, betaler du for fragten + 20 % af  
 ordrebeløbet i administrationsgebyr.
- Hvis Lammhults Biblioteksdesign har leveret en  
 forkert vare, betaler vi returforsendelsen, og  
 varen krediteres fuldt ud.
- Sørg for at pakke eventuelle returvarer forsvarligt,  
 så transportskader undgås.
- Skriv tydelig afsender og kundenr./ordrenr. på  
 returforsendelser.

ANNULERING AF ORDRER
Muligheden for at annullere en afgiven ordre 
afhænger af den pågældende vare. Lagervarer – 
ordren kan annulleres inden kl. 12 samme dag, 
som den er afgivet. Bestillingsvarer – ordren kan 
annulleres, inden varerne afsendes fra leverandøren. 
Kontakt kundeservice for nærmere oplysninger. 
Annullering af specialordrer – ordren kan annulleres 
inden produktionsstart. Kontakt kundeservice for 
nærmere oplysninger. 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Lammhults Biblioteksdesign AS forbeholder sig ret 
til uden forudgående varsel at ændre betingelserne 
i katalog, varernes tilgængelighed, udførelse, 
specifikation samt pris. 
Vi tager tager forbehold for trykfejl. 
Eventuelle opdateringer eller rettelser finder sted i 
webshoppen, www.bci.dk

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Lammhults Biblioteksdesign og 
Eurobib Direct er aldrig længere 
borte end nærmeste telefon eller 
computer.  

Vores kundeservice er bemandet 
Mandag til torsdag: 08.00 - 16.00 
Fredag: 08.00 - 15.30 
Kontakt os på tlf: 76 78 26 11 
eller e-mail bci@bci.dk. 

Du kan stille spørgsmål om din 
bestilling, varernes funktion og 
udførelse samt om webshoppen.



Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

Tel: +45 76 78 26 11
www.bci.dk
E-mail: bci@bci.dk

Vi står for helheden

www.bci.dk

Vi bestræber os på at tilbyde komplette løs-
ninger til biblioteker og offentlige mødesteder. 
Vil tilbyder et nærmest komplet sortiment til 
biblioteker og andre læringsmiljøer. Opdag 
vores hjemmeside med inspirerende løsninger 
og tilhørende webshop med næsten alt, hvad 
dit bibliotek behøver. Enkelt, hurtigt og åbent 
døgnet rundt i en computer nær dig. 

Vi er en del af Lammhults Design Group, der er 
et verdensnavn inden for design af møbler og 
indretninger. 
I kraft af vores stærke netværk kan vi tilbyde 
totalløsninger med kreative, attraktive og 
funktionelle indretninger.


