
60/30 Rund Stålreol

D E S I G N  B C I



60/30 RUND STÅLREOL

Funktionel, fleksibel og æstetisk

60/30 Rund Stålreol er en del af den klassiske 60/30 Stålreol og er resultatet af mange års erfaring og  
succes. Dette fleksible produktkoncept er udviklet igennem årene og dets modulære struktur og store antal af  
standardkomponenter sikrer ideél rumudnyttelse og indbygning af en lang række relevante funktioner. 

Endvidere giver fleksibiliteten i systemet mulighed for en række specialløsninger, som vort designteam skaber for 
hvert enkelt bibliotek.

60/30 Rund Stålreol er et unikt reolsystem, som komplementerer vores klassiske reolsystem. Brug den som en 

komplet rund reol eller brug et valgfrit antal fag for et buet udtryk. Skab private rum til børn eller stille læseområder.  

Fremhæv specifikke emner eller tilføj den runde reol for at opbryde et simpelt, stringent indretningsdesign.

For alle produktdetaljer og tekniske specifikationer på vores standardprodukter, henviser vi til vores hjemmeside

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.

Siden vi startede for  

mere end 80 år siden, 

  har biblioteker været kernen  

i vores virksomhed.  

I dag er vi stolte over  

at kalde os selv  

”library people”.





TILBEHØR

    Hjul 

    Skiltning

    Belysning

    Display

HØJDE

Tilgængelig i højde: 
122, 152, 182 og 212 cm. 
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DETALJER

Se tekniske specifikationer på 
vores hjemmeside

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

FAKTA

Produktdetaljer

60/30 Rund Stålreol er dobbeltsidet og tilgængelig i to radiuser: 260 og 180. 

BREDDE

Pr. fag 

260:  92 cm      

180: 94 cm      

DYBDE

66 cm (2 x 30 cm dybe hylder)

DIAMETER
 
Komplet opstilling

     260          180

Antal
fag:     12          18

Ydre:  432 cm      600 cm

Indre:  300 cm      468 cm

60/30 SERIEN

Bliv inspireret af en bred serie  
af løsninger:     

    Klassisk stålreol 

    Expo display reol

    Stålkrybber

    Studie/arbejdsborde

    Space 

Se separate brochurer for mere 
information

    

FARVER

Metaldelene kan pulver-
lakeres i alle farver

Trædelene kan leveres i en 
række forskellige finertyper 
eller males i alle farver

Alle ståldele i vort produktsortiment 
lever op til kriterierne for Nordisk Miljø- 
mærkning. Holdbar, sikker & miljøvenlig.
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