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BagkantsBogstøtter for hylder med stålbagkant

Bogstøtten har en galvaniseret overflade og et plastikbeslag, der fastgøres på hyldebagkanten. Den er 
dermed uafhængig af andre hylder.

Bogstøtten glider let på hyldebagkanten og kan nemt tilpasses et varierende antal bøger. Bogstøtten låser 
ved tryk fra bøgerne. Metalbøjlen skal ved korrekt montering være mellem bøgerne og plastikbeslaget 
(se forsiden og fotos på næste side). Placeres bøgerne på den forkerte side af bogstøtten vil bogstøtten 
glide langs hyldekanten.

Bogstøtten findes i to modeller :
• Standard model (bøgerne placeres på hylden fra venstre) :
 - Hyldedybde 22,5/25 cm
 - Hyldedybde 30 cm
 - Høj standard model (til høje bøger)

• Spejlvendt model (bøgerne placeres på hylden fra højre) :
 - Hyldedybde 22,5/25 cm
 - Hyldedybde 30 cm

Bogstøtten ligger altid på lager i alle versioner og kan leveres fra dag til dag.

Bogstøtten kan afmonteres og placeres på en anden hylde med stålbagkant. Bogstøtten skal dog kun 
undtagelsesvis afmonteres, da plastikbeslaget ved hver montering og afmontering udsættes for slitage.

Kontakt Lammhults Biblioteksdesign A/S for rådgivning i forbindelse med støtte til meget store bøger 
eller til meget stor vægt.

Lammhults Biblioteksdesign A/S giver gerne oplæring i korrekt brug af bogstøtten i forbindelse med  
montering, afmontering samt rådgivning i valg af bogstøtteversion. Lammhults Biblioteksdesign A/S  
fraskriver sig ethvert ansvar ved forkert brug af bagkantsbogstøtten.

Standard model til hyldedybde 30 cm Høj standard model Spejlvendt model til hyldedybde 30 cm

Eksempler på forskellige versioner af bagkantsbogstøtter :
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Montering af bagkantsbogstøtten (standard model)

Bagkantsbogstøtten monteres på hyldebagkanten ved at sætte plastikbeslaget på bagkanten og trykke 
med håndfladen, til det sidder fast.

Det er meget vigtigt at bagkantsbogstøtten monteres som beskrevet herover - HVER GANG -  da 
plastikbeslaget kan ødelægges ved forkert montering!

På www.lammhultsbiblioteksdesign.dk under produkter/reolsystemer/6030 functions vises en 
video for korrekt montering og afmontering af bagkantsbogstøtten.

Sæt plastikbeslaget på bagkanten Tryk med håndfladen Tryk til beslaget sidder fast (kliklyd)

Ved korrekt monterede bagkantsbogstøtter sidder den galvaniserede metalbøjle mellem bøgerne og 
plastikbeslaget.

Den spejlvendte model (bøgerne placeres på hylden fra højre) monteres på samme måde.
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Bogstøtten skal kun undtagelsesvis afmonteres, da plastikbeslaget 
ved hver montering og afmontering udsættes for slitage.

Den spejlvendte model (bøgerne placeres på hylden fra højre)  
afmonteres ved at presse metalbøjlen let til HØJRE, løfte forenden  
ca. 10 cm og dreje toppen mod VENSTRE.

NB : Bogstøttens plastikbeslag er designet, så det griber om et ombuk 
på hyldebagkanten. Det giver bogstøtten en god og stabil funktionalitet, 
men dette gør også at den kan være svær at afmontere.

aFMontering af bagkantsbogstøtten (standard model)

Bagkantsbogstøtten afmonteres ved at presse metalbøjlen let til VENSTRE, løfte forenden ca. 10 cm  
og dreje toppen af bogstøtten til HØJRE. 

Det er meget vigtigt at bagkantsbogstøtten afmonteres som beskrevet herover - HVER GANG -  
da plastikbeslaget kan ødelægges ved forkert afmontering!

På www.lammhultsbiblioteksdesign.dk under produkter/reolsystemer/6030 functions vises en 
video for korrekt montering og afmontering af bagkantsbogstøtten.

Pres metalbøjlen til VENSTRE (VÆK FRA 
plastikbeslaget)

Løft forenden ca. 10 cm Drej toppen af bogstøtten til  
HØJRE (MOD plastikbeslaget)

Bogstøtten er afmonteret


