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bogvogne og DisPlAYeleMenTer
D e s i g n  e u r o b i b  D i r e c T



Du finder flere forskellige bogvogne i Plus serien, se hele udvalget 
på eurobib.dk. Kombinér bogvognene med billedbogskrybber og 
displaytårne og skab et farverigt og stimulerende miljø.

MeD oMsorg for Dig og Dine behov

bogvogne

venØlAnDhAllAnD

halland er en enkeltsidet bogvogn,  
der er smidig og nem at køre.  
Den har fire hældende hylder med ekstra 
dybde. To af hylderne kan justeres.
bogvognen kan rumme ca. 70 bøger  
og har en højde på 1115 mm.

Xl PlusgoTlAnDsTocKholM

Øland er en enkeltsidet bogvogn med 
tre fastsiddende, hældende hylder 
med ekstra dybde og afstand mellem 
hylderne, hvilket giver adgang til f.eks. 
ringbind og mapper. 
bogvognen kan rumme ca. 100 bøger  
og har en højde på 1090 mm.

ven er en dobbeltsidet bogvogn med 
stor kapacitet og 3 hylder, hvoraf den ene 
kan justeres. ven kan også bruges  
til ringbind og mapper.
bogvognen kan rumme ca. 200 bøger  
og har en højde på 1090 mm.

stockholm er en 100% ergonomisk og 
brugervenlig bogvogn med 3 hældende 
hylder, hvoraf den ene kan justeres.  
rammen er designet, så den giver et 
nemt greb uanset brugerens højde.
bogvognen kan rumme 50 bøger og  
har en højde på 1320 mm. 

gotland er lille i størrelse men stor  
i rummelighed. bogvognen er en  
funktionel, dobbeltsidet bogvogn med 
seks justerbare hylder. vognen kan 
rumme mellem 135-150 bøger og har  
en højde på 1090 mm.

Xl Plus er en enkeltsidet bogvogn  
med fire faste, skrå hylder og med stor 
rummelighed. Den kan evt. bruges som 
en mini-bogreol. bogvognen kan rumme 
ca 135 bøger og har en højde på 1480 
mm.



byd børnene velkommen med den farveglade og populære Plus-kollektion. her finder du et 
udvalg af robuste og holdbare møbler til de yngste læsere. flere farveglade biblioteker!

gØr DeT sjovT AT læse

KrYbber og borDe Til bØrn

Billedbogskrybbe Plus i hvid, grøn, orange eller blå
fritstående billedbogskrybbe med seks rum; med fire flytbare 
opdelere. stillefødder og riflet gummimåtte medfølger  
(placeres i bunden)

Anette og Anette Plus
billedbogskrybbe i enkelt- og dobbeltsidet udgave med rum til fronteksponering i 
tre etager og praktisk skuffe nederst på hjul med to opbevaringsrum. De øverste 
fag har variabel hulmønstre i bagsiden af skillevæggen - vælg mellem to eller tre 
skillevægge pr. fag. Krybben er fremstillet i robust laminat. rumdeler, stillesko og 
hjul til krybben samt gummimåtte til rumindretningen medfølger.

Anette fås i hvid laminat 
samt birk eller bøg.

Børnebord Plus i hvid, grøn, orange eller blå
børnebord i god størrelse, hvor der er plads til to læsende eller 
legende børn, med praktisk opbevaring af billedbøger,  
legemateriale m.m.
Dekorationselementet fungerer både som skærminddeling og som 
støtte for billedbøger. et bord der stimulerer børns leg og læsning.



showAloT KolleKTionen

hvis du leder efter fleksibilitet indenfor eksponering er showalot 
serien dit svar. Det er nemt at omskabe enkeltsidede moduler til 
dobbeltsidede borde eller arbejdsstationer, eller til alenestående 
eksponeringsmøbler. fleksibilitet er nøgleordet!

MulTifunKTionelle lØsninger

ShowItall Plus bordplade i sort eller hvid
Med et smart tilvalgsæt er det nemt at forvandle 
showlalot ladder til en enkelt- eller dobbeltsidet 
fritstående søgestation. Det eneste, man skal gøre, 
er at sætte to sektioner sammen og isætte en  
bordplade i en passende højde.

Showalot Ladder Plus i sort eller hvid
udstyret med fem flytbare hylder med forkant. Den placeres, så den læner  
sig op ad væggen; den kan evt. forsynes med vinkelbeslag for sikker 
fastgørelse. Den kan også anvendes som fritstående model ved at sætte to 
sektioner sammen som vist på billedet.

Showalot Board Plus
Alsidig løsning til fronteksponering af bøger eller 
andre medier. lænes mod væggen og kan vendes, 
bagbeklædning og hylder er hvide på den ene side 
og sorte på den anden. De fem hylder er flytbare.



Boomerang Plus Eksponeringsbord i sort eller hvid
boomerang er en del af showalot-familien. Det er et  
fritstående eksponeringsmøbel, som fremhæver  
bøgernes forsider. Der er plads til ca. 100 bøger. 

Showalot Picturebook i sort eller hvid
fleksibel letvægtsreol til fronteksponering af 
billedbøger. To flytbare hylder med forhøjet 
forkantliste. Placeres så de læner sig op ad  
en væg, og kan efter behov forsynes med  
vinkelbeslag for sikker fastgørelse. sæt evt.  
to sektioner sammen som vist på billedet.  
Alt efter behov er det nemt at ændre hylde-
afstanden, flytte den eller evt. stille den helt 
væk.

Boomerang Mini Plus i hvid
som sin storebror boomerang, men ikke lige så dyb og 
betydeligt lavere. Attraktiv og lettilgængelig station til de 
mindstes billedbøger. Den kan evt. forsynes med hjul.
Der er plads til ca. 160 billedbøger.

Readalot Plus bordplade i sort eller hvid
Det er nemt at konvertere en dobbeltsidet,  
fritstående showalot Picturebook til et studiebord 
ved hjælp af en bordplade. 
variable højdepositioner : 605 eller 710 mm.



showAnDsTore Plus

Attraktiv slim-line display og opbevaring til fagblade, magasiner og andre 
tidsskrifter. lågerne er med akrylfront til display; generøse display dybde 
(velegnet til store tidsskrifter).

eKsPonering og oPbevAring

Storeandhide plus i hvid eller sort
storeandhide er ekstra opbevarings- 
plads på hjul til showandstore 
reolen. udtræksskuffen passer til 
hulrummet under showandstore, 
her kan du eksempelvis opbevare 
ekstra tidsskrifter.   

Showandstore plus 3x3 fag  
i hvid eller sort
hver række består af 3 rum med 
plads til tidsskrifter i A4 format. 
brugervenlig afstand fra gulv til 
bunden af reolen (450 mm).
enkel at samle.   

Showandstore plus 3x4 fag  
i hvid eller sort
hver række består af 3 rum med 
plads til tidsskrifter i A4 format. 
brugervenlig afstand fra gulv til 
bunden af reolen (450 mm).
enkel at samle.   

flere farver eller træsorter?
Du er velkommen til at spørge - 
vi rådgiver dig!



reADY og reADY Plus

vores nye multifunktionsmøbel, ready, er både en mobil siddeplads og et praktisk 
opbevaringsmøbel. ready kan let ’parkeres’ i de fleste reolsystemer. Tag blot den 
nederste hylde væk og placer i stedet ready.
ready kan let rulles frem, hvis i har behov for flere sidde- eller mødepladser, ligesom 
der er mulighed for praktisk opbevaring af legetøj, bøger, spil og andet. 
Med ready får i både en mobil siddeplads og et praktisk opbevaringsmøbel!

frA MØbel Til reol



quATTro Plus eKsPoneringsTårn

Mobilt, firesidet eksponeringstårn i et smart design til fronteksponering af bøger, tidsskrifter m.m.  
leveres med 16 eksponeringsholdere i akryl, hjulsæt og stillesko. fås i farverne sort, orange, hvid, lime og blå.

MeDieTårn På hjul
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