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Ixelles Bibliotek, Belgien



UNIFLEX REOLSYSTEM

Funktionel, fleksibel og æstetisk

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”.

Jødisk Museum Berlin, Tyskland

Uniflex reolsystem er et fleksibelt system til nem montering og er designet til lang tids brug og specielle behov i biblioteker, både i  
funktion og kvalitet. 

Det robuste reolsystem med 30 x 30 mm perforerede kvadratiske rør er ideelt at bruge på universiteter med store mængder bøger såvel 
som i folkebiblioteker og skolebiblioteker. Reolsystemets design med justerbare hylder i 25 mm intervaller gør det nemt at montere og 
justere uden brug af specialværktøj.

Reolsystemet tilbyder to forskellige visuelle og funktionelle muligheder: Uniflex-B er konstrueret til at skabe et åbent, luftigt miljø med 
bundhylden placeret 230 mm over gulvet. Uniflex-S er konstrueret som et høj-volumen reolsystem med kun 100 mm fra gulv til 
bundhylde og udnytter dermed højden på reolsystemet. Det er ideelt til store volumener, der ofte bruges på universitetsbiblioteker. Det er 
muligt at lave en afslutning på Uniflex-S med en bundhylde med sokkel. 

For alle produktdetaljer og tekniske specifikationer på vores standardprodukter, henviser vi til vores hjemmeside 
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.



Habay-La-Neuve Bibliotek, Belgien

Ingolstadt Bibliotek, Tyskland



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.

Nationalbiblioteket for Videnskab og Teknologi, Hannover, Tyskland

Ixelles Bibliotek, Belgien Mons Bibliotek, Belgien



Heemskerk Bibliotek, Holland Achim Bibliotek, Tyskland

Zwevegem Bibliotek, Belgien

Heemskerk Bibliotek, HollandVirton Bibliotek, Belgien

Achim Bibliotek, Tyskland



Flöha Bibliotek, Tyskland

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.

Sint-Andries Bibliotek, Belgien

Potsdam Bibliotek, TysklandAubange Bibliotek, Belgien



Zofingen Gymnasium, Schweiz

Artesis Plantijn Universitetsbibliotek, Antwerpen, Belgien Frankfurt Bibliotek, Tyskland



DETALJER

Se tekniske specifikationer
på vores hjemmeside:

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk
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Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1, DK-6670 Holsted 
Tel. +45 76 78 26 11, bci@bci.dk
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

FAKTA

Produktdetaljer

Uniflex reolsystem er tilgængeligt som enkelt- og dobbeltsidet i forskellige højder, bredder og dybder. Ved Uniflex-S er det muligt at øge 
højden (fra standard 2250 mm til 3675 mm i total højde). Hylder er tilgængelige i både stål og træ og det er muligt at tilføje et bredt 
udvalg af gavle og funktionelle komponenter for at skabe den rigtige funktionalitet til dit bibliotek. 

Uniflex reolsystem er bygget op omkring rammer på 30 x 30 mm perforererede firkantrør med justerbare hylder i 25 mm intervaller. 
Hylderne flugter næsten med rammen, afstanden mellem forkanten på rammen og forkanten på hylden er ca. 5 mm.

 

HJUL

  Hjul, der monteres under søjlen  
    på dobbeltsidet reol med ramme

  Hjulsæt, der eftermonteres på 
    indersiden af eksisterende 
    dobbeltsidet reol med ramme
 
Hjul fås som bløde/hårde og 
med/uden bremser.

FARVER

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

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

FUNKTIONER

  Bogstøtter

  Arbejdsstationer

  Udstilling og opbevaring

  Krybber

  Skiltning

  Skabe

  Døre (glas/træ/gitter)

  Stige til øget reolhøjde

HYLDER

  Træ og stål

  Horisontale og skrå

  Med og uden bagkant/ 
    skilteprofil/sokkel

  Udtrækshylder

  Med og uden 
    hyldeforstærkning

  Tophylde i træ

FUNKTIONER

til funktionelle endegavle

  Skilt (træ)

  Skråhylde (stål)

  Holder til foldere (træ)

  

FORBINDELSES-  
ELEMENTER

  Ramme

  Bagvæg

GAVLE

  Endegavle i perforeret stål, 
    micro-perforeret stål, glas, 
    akryl og træ

  Funktionel endegavl til display 

  Indramning med endegavl 
    og tophylde i træ

  Gavlreol i stål

DIMENSIONER

  Højde: 
    1100/1500/1750/1860/2050/ 
    2250/2575 mm
     
    Øget højde på Uniflex-S H2250 mm:  
    2575/2975/3325/3675 mm

  Bredde: 
    500/750/900/1000 mm

  Dybde:  
    250/300/350 mm


