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REOLSYSTEM

Ismaning Bibliotek, Tyskland

RATIO REOLSYSTEM
Funktionel, fleksibel og æstetisk
Dette reolsystem er indbegrebet af fleksibilitet. Dets modulære opbygning giver optimal funktionalitet og alsidighed og dets udtryk og
kvalitet gør det anvendeligt for både moderne og klassiske biblioteksmiljøer.
Reolsystemet tilbyder to forskellige visuelle og funktionelle muligheder: Ratio-B er uden tophylde og bundhylden er placeret 230 mm over
gulvet og skaber herved et åbent, flyvende udtryk. Ratio-S er med tophylde, bundhylde og sokkel. Bundhylden er placeret 100 mm over
gulvet og drager fuld fordel af højden på reolsystemet og er ideel til større bogsamlinger, der ofte bruges i videnskabelige biblioteker.
Designet af reolsystemet, med dets 32 mm gittermodul, gør det nemt at montere og justere uden brug af specialværktøj.
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”.

Houthalen Bibliotek, Belgien

Greenwich Bibliotek, UK

Greenwich Bibliotek, UK

Detmold Musikkonservatorium, Tyskland

Greenwich Bibliotek, UK

INNOVATIVT BIBLIOTEKSDESIGN
Unikke løsninger
Siden 1929, har vi indrettet banebrydende biblioteker af alle slags i hele verden. I dag leverer vi vores erfaring, ekspertise og kreativitet
med et fleksibelt sortiment af kvalitetsprodukter. Resultatet er innovativt biblioteksdesign.
Fleksibelt og minimalistisk design. Moderne og bæredygtige løsninger. Varierende designudtryk. Faste og mobile enheder. Kombineret
udstilling og opbevaring. Integrerede søgestationer og touch screens. Vi er ægte innovatører af moderne biblioteksdesign.

Ismaning Bibliotek, Tyskland

Biblioteker og deres design
er vores passion og
vores mission.
Med engagement og
nysgerrighed, erfaring og
ekspertise skaber vi
innovative, udtryksfulde
og funktionelle løsninger
til det moderne bibliotek.

Ismaning Bibliotek, Tyskland

Houthalen Bibliotek, Belgien

Barrhead Bibliotek, UK
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BIBLIOTEKSRUM
Vores indretning sikrer optimale brugeroplevelser
Vi arbejder med biblioteket som et kreativt rum, hvor vi kan bidrage med idéer, erfaring, kompetencer, og naturligvis møbler. Uanset om
dit bibliotek er lille eller stort, er vores ambition altid at skabe et bedre bibliotek som folk vil bruge og glædes over. Med god hjælp fra
vores dybdegående forståelse af bibliotekets funktioner, er nytænkning vores primære bidrag.
Brug zoneinddeling til at skabe rum og nem navigation. Integrer belysning, skiltning, grafik og andre komponenter for et fuldendt udtryk.
Tilskynd ”quick picks” med inspirerende udstillinger. Skab fristende læseområder og nem søgning med fritstående og integrerede krybber.

Ludwigshafen-Edigheim Skolebibliotek, Tyskland
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Haberdashers’ Aske’s Skole for piger,
Hertfordshire, UK

FAKTA
Produktdetaljer
Ratio reolsystem er tilgængelig som enkelt- og dobbeltsidet i forskellige højder, bredder og dybder. Brug enten skråstivere, ramme eller
bagvæg til at forbinde og stabilisere reolen, dette gør det nemt at tilføje eller fjerne reolfag uden at demontere de andre fag. Ratio gavle
leveres som standard i 25 mm kvalitet E1 spånplade og har enten en klar lakeret finér eller melamin overflade. Gavle kan også leveres i
26 mm massiv bøg eller eg på forespørgsel. Reolsystemet kan opbygges med stål- eller træhylder, som er justerbare i 32 mm intervaller og
leveres med enten skruer eller hyldebærere. Minimum 3 hylder skal fastgøres med skruer, de resterende hylder (med hyldebærere) er
flytbare. For højde 1096 mm er 2 fastgjorte hylder (top- og bundhylde) tilstrækkeligt.
Det er muligt at tilføje gavle og et bredt udvalg af funktionelle komponenter. Resultat - et tilpasset reolsystem, som opfylder kravene til
dit specifikke bibliotek.

DIMENSIONER
Højde:
1096*/1512/1768/2056/2248 mm

GAVLE
Standard endegavl
Funktionel endegavl til display

Bredde:
500/750/900/1000 mm

FORBINDELSESELEMENTER
Skråstivere
Ramme
Bagvæg

Dybde:
250/300 mm
*H1096 mm fås kun med ramme
og bagvæg.

FUNKTIONER

HYLDER

FUNKTIONER

Horisontale og skrå

Krybber

til funktionelle endegavle

Træ og stål

Display og opbevaring

Skilt (træ)

Med og uden bagkant

Udtrækshylder

Skråhylde (stål)

Med og uden skilteprofil

Bogstøtter

Holder til foldere (træ)

Med og uden sokkel

Skiltning
Døre (glas/træ)

FARVER

HJUL

DETALJER

Vi har et standardsortiment af
pulverlakerede RAL farver til
metaldele. Andre farver kan leveres
på forespørgsel.

Hjul kan monteres på dobbeltsidet
reoler.

Se tekniske specifikationer
på vores hjemmeside

De fås som bløde/hårde og
med/uden bremser.

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

Vi har et standardsortiment af farver
til trædele i finér elle melamin.
Andre farver og overflader kan
leveres på forespørgsel.
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