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Eurobib Direct betyder nem adgang  
til en bred vifte af møbler og tilbehør 
designet til biblioteker og andre  
offentlige mødepladser.
Vi har rødder i biblioteksverdenen,  
som går helt tilbage til 1936, og vi er  
så privilegerede, at vore skønne kunder 
gerne vil øve indflydelse på, og udvikle 
vort sortiment sammen med os. 
Vi sætter stor pris på de ideer og 
den feedback, som I giver os. Jeres 
dedikation og interesse er vores magi 
i hverdagen.

Når vi taler om magi; Se vore nyheder. 
Bliv inspireret af vort bogdisplay Rabbit, 
Wolf, Lion og Lioness, vores nye kollek-
tion Wild Libraries med bogkrybber og 

eksponering i form af elefanterne Elna 
og Elof samt løven Leopold, On a green 
twig & On the bare twig, bare for at 
nævne nogle få.

Disse nye produkter, med deres legende 
design, med gennemtænkt funktionalitet, 
klare farver og robust konstruktion, 
er lavet med øje for dig, bibliotekets 
brugere (børn såvel som voksne) og 
miljøet. Vi tager ansvar.

Tjek alle vore nyheder og find vore 
populære produkter. Få adgang til vore 
seneste nyheder ved at tilmelde dig 
vores nyhedsbrev og ved at følge os  
på Facebook og Pinterest. 
Vi giver dig råd!

BIBLIOTEKSDESIGN

At skabe et bibliotek med sin helt egen 
identitet er en kunstform.

Udover sortimentet i Eurobib Directs 
katalog og webshop, tilbyder vi unik viden 
mht. rumplanlægning og indretningsdesign 
under varemærket BCI. Vi skaber trendsæt-
tende miljøer i en biblioteksverden under 
stadig forandring. Kontakt os og følg vores 
rejse på www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.

Hold dig opdateret med vores seneste 
projekter, trends, produktnyheder og 
indretningstips!

TAK, VI
ELSKER OGSÅ JER!

Nyttig information

SYMBOLFORKLARINGER
 

 
Værktøjssymbolet viser, at varen skal 
monteres. Det kan være nødvendigt at 
anvende standardværktøj. Monterings-
vejledning medfølger eller kan
downloades fra webshoppen.

 
Miljøsymbolet redegør kortfattet om 
vort miljøarbejde, materialeegenskaber 
og miljøpåvirkning samt anden
relevant information.

 
Infosymbolet angiver nyttige tips og 
råd, f.eks. om pleje eller andre ting, du 
bør være opmærksom på.
Vi giver dig råd!

 
Leveringstidssymbolet viser varens lev-
eringstid (i uger), dvs. 2-4 uger. Varer 
uden dette symbol er ofte på lager og 
leveres med det samme. Hvis du
bestiller en lagervare inden kl. 12.00, 
ekspederes din bestilling sædvanligvis 
samme dag.
Husk derfor at se i kataloget eller i 
webshoppen, hvad der gælder for den 
ønskede vare.

PRISER 
Alle angivne priser er ekskl.
moms og fragt (fri fragt fra
1.000,-). Alle ordrer bliver
pålagt et miljøgebyr på 1,25 %.

FORBEHOLD
FOR ÆNDRINGER 
Lammhults Biblioteksdesign A/S
forbeholder sig ret til uden forud- 
gående varsel at ændre betingelserne 
i katalog, udførelse, specifikation og 

pris. Vi tager også forbehold for even-
tuelle trykfejl. Eventuelle opdateringer 
eller rettelser offentliggøres i 
webshoppen, www.eurobib.dk. 
 
BETINGELSER & GARANTIER 
Vores Salgs- & leveringsbetingelser
finder du sidst i hovedkataloget
og i netbutikken.
Vi yder 2 års produktgaranti på 
materiale- og produktionsfejl.

KONTAKTOPLYSNINGER  
Eurobib Direct & Lammhults
Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted
Tel: 76 78 26 11
E-mail: bci@bci.dk 
www.eurobib.dk  

KUNDESERVICE
Kan kontaktes mandag-fredag
fra kl. 08.00 - 16.00

Webshoppen har åbent 24 timer 
i døgnet!

Eurobib Direct er et varemærke 
som ejes af Lammhults
Biblioteksdesign AB.
Org. no: SE556038885101
 
Vi er certificerede iht.
ISO 14001 og 9001
Vi holder, hvad vi lover!

REGNBÅGS-
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Display
Eksponeringsholdere 
Tidsskriftseksponering
Eksponeringslister til væg 
Plakat- og brochureholdere 
Eksponeringsbokse
Udstillingsholdere
Skråkassetter til reol 
Avis- og tidsskriftsstokke

Bogstøtter og
reolsystemer
Bogstøtter
Antiskridtape 
Stålreoler
Træreoler
Melaminbeklædt reolsystem

Siddemøbler og 
tilbehør
Stole, skamler og puffer
Børnegrupper
Lydstole 
Stumtjenere 
Rumdelere
Puder og pudevogne

Flytning og 
opbevaring
Bæreposer 
Opbevaringsbokse 
Tidsskriftholdere 
CD/DVD-emballage 

Bogpleje
Bogplast og reparationstape
Omslag og boglommer 
Etikettebeskyttelse  

Konference og
akustik
Konferencemøbler 
Lydabsorberende rumdelere
Whiteboardtavler 
Udstillingsskærme 
Silent Socks

Arbejds- og 
søgestationer
Hæve-/sænke søgestationer 
Informationsskranker  
Arbejds- og studieborde

Eksponerings- & 
opbevaringsmøbler 

Vægeksponering
Podier
Bogeksponering
Billedbogskrybber 
Udstillings- og  
eksponeringstårne  
Medietårne  
AV-møbler

Bogvogne og
afleveringsskabe
Enkeltsidede bogvogne
Dobbeltsidede bogvogne
Frontbogvogne 
Låsbare afleveringsskabe
Mobile afleveringsskabe 
Afleveringsskabe til 
udendørsbrug

Skiltning
Skillestøtter 
Papiretiketter til skillestøtter
Bogstavark
Symboletiketter 
Magnetrammer 
Farvemarkeringer 
Etikettelister og skilteholdere
Skilleplader 
Selvklæbende symbolskiltning

Alfabetisk søgeordsregister
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Tænk klart, så vil du blive set mere!

At guide biblioteksbesøgende er en vigtig opgave. At hjælpe dem til at opdage alt, 
hvad biblioteket har at byde på i form af nyheder og andet. Fremhæv det du vil vise,
med én af vores populære eksponeringsholdere i akryl.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!

DISPLAY
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Vi tryller 
magiske 
løsninger
frem!

Ny!

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.

Dekorativ eksponering
Fang opmærksomheden...
Anvendes fritstående eller monteres på
væg. Egnet til bøger i både mindre og
større format eller AV-materiale.
Findes i forskellige størrelser (S, M og L)
og farver. God eksponeringsdybde.

Materiale Lakeret metal.
Andet Nøglehulsophæng.
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.

Owl
Populær eksponeringsholder... 
Findes i forskellige størrelser (S, M og L)
og farver. God eksponeringsdybde.

Kapacitet S, eksponeringsdybde: 25 mm  
M, eksponeringsdybde: 43 mm 
L, eksponeringsdybde: 55 mm

Format (B x D x H mm) 
S: 117 x 92 x 191 
M: 199 x 127 x 311 
L: 234 x 137 x 369

3371 S, rød 140,-
3372 S, hvid 140,-
3373 M, rød 188,-
3374 M, hvid 188,-
3375 L, rød 215,-
3376 L, hvid 215,-

Familien Owl
Hele familien samlet...   
Vi har samlet den populære uglefamilie 
som et samlingspunkt for bøger 
og andre medier i én vægliste til 
eksponering. Endelig er hele familien 
samlet.

Format B600 x D55 x H383 mm
 Eksponeringsdybde: 52 mm

3391       527,-   

Twigs
Dyrk læselysten... 
Dekorativ bogholder i et lidt større 
format. Twigs fås også som bogstøtte, 
se 3819 og 3820 på side 72. 

Format B226 x D110 x H246 mm
 Eksponeringsdybde: 88 mm

3818       88,-   
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Leaf
Naturlig støtte for dine medier...
Passer til bøger og AV-medier i  
forskellige størrelser. Kan bruges  
fritstående eller monteres på væggen. 
Findes i to størrelser, S og M. 
God eksponeringsdybde.

Kapacitet S, eksponeringsdybde: 25 mm 
M, eksponeringsdybde: 43 mm

Format (B x D x H mm) 
S: 166 x 101 x 206 
M: 256 x 127 x 319

3384 S 177,- 
3386 M 226,- 

Lion & Lioness
For de virkelig læsehungrende...
Løven er dyrenes konge. En rolle, der 
stiller store krav om at være ekstra rar, 
klog og et forbillede for alle. Lad løven 
rådgive og vejlede læsehungrende med 
gode læsetips; noget at sætte tænder-
ne i og som giver appetit på mere.
Måske især for dem som ønsker at læse 
på deres egne præmisser? Det er både 
en vigtig og ansvarsfuld opgave. Derfor 
har Lion også fået hjælp af sin livsled-
sager, Lioness. Det er ikke uden grund 
at løven er blevet et vigtigt og ofte 
anvendt symbol for tips til læsehjælp 
og læselyst!

Format (B x D x H mm) 
Lion: B299 x D127 x H347 
Lioness: B228 x D127 x H285

 Eksponeringsdybde: 56 mm
Øvrig Vær opmærksom på at Lion 

har en lidt mørkere gul farve 
end Lioness.

3394 Lion 237,- 
3395 Lioness 209,- 

Rabbit
Helt magisk...
Vi kan måske ikke trylle en kanin op af 
hatten, men vi kan få kaninen til at  
præsentere bøger for dine besøgende på 
en magisk måde. Hils på Rabbit, ugle-
familiens (3391) ven. Så kær!

  Format     B160 x D127 x H342 mm
 Eksponeringsdybde: 56 mm

3392  191,- 

Wolf
Den store, stygge ulv præsenterer...   
Vær ikke bange for at “ulven kommer”. 
Han er den store, stygge ulve, men 
skindet bedrager; Wolf er faktisk kun 
sulten efter bøger (og altid på jagt). 
En eksponeringsholder til besøgende, 
som elsker at sætte tænderne i en 
uhyggeligt spændende bog.  

Format B192 x D127 x H311 mm
 Eksponeringsdybde: 56 mm

3393       191,-    

Den kloge ugle giver dig råd!
Gode råd behøver ikke at være 
dyre. Se for eksempel side 33 i 
dette katalog. Som supplement 
til interesseskabende eksponerings-
løsninger kan du finde spændende 
inspiration til at lave små kunst- 
eller fotoudstillinger.

Grrrrrr 
Se også Lion & Lioness som  
etiketter (2268) og etiketter til 
skillestøtter (2269) på side 23 
eller som flot billedbogskrybbe 
(7657) på side 42.

Gør det nemt for de besøgende 
at finde bøger med letlæst tekst!

Ny!
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Slitz
Væghængt tidsskriftseksponering...
Alsidig hylde til eksponering af tids-
skrifter, brochurer eller andre tryksager. 
Placeres på en væg eller reolgavl; 
enkeltvis eller flere ved siden af  
hinanden. Enten placeret tæt sammen 
kant mod kant eller overlappende.

Format (B x D x H mm) 
300 x 90 x 120 
Sprække: 260 x 60

Materiale Lakeret metal.
Design Bjarne Hjertvik for  

Eurobib Direct.

7698  318,-

You(r)tube
Fleksibel eksponeringsliste...
Smart, minimalistisk eksponeringsliste til 
brochurer, foldere m.m. til montering 
på væg eller reolgavl med integreret 
ophæng. Fås også med større sprække 
til eksponering af bøger, se 7688. 
Enklere end dette bliver det ikke!

Format B600 x Ø80 mm 
Sprække: B500 x 30/50 mm

Materiale Lakeret stål.
Design Bjarne Hjertvik for  

Eurobib Direct.

7689 30 396,-
7688 50  396,-

Ny!

Ny!

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.
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Sharp
Stilfuld eksponering på vægge 
og reolgavle... 
Alsidig liste til eksponering af bøger, 
billeder m.m. på vægge eller reolgavle. 
Sammensæt forskellige længder på 
væggen, brug dem enkeltvis på reol-
gavle eller placér flere ved siden af 
hinanden for at skabe en iøjnefaldende 
eksponering.

Leveres med forborede skruehuller og  
skridsikker gummimåtte.

Format (B x D x H mm) 
280/580/1000 x 30 x  
22 (forkant)/65 (bagkant)

Materiale Hvidlakeret metal eller 
børstet stål.

Design Eurobib Direct.

Sharp 280
7690 hvid 383,-
7691 børstet stål  383,-

Sharp 580
7692 hvid 460,-
7693 børstet stål  460,-

Sharp 1000
7694 hvid 648,-
7695 børstet stål  648,-

Den kloge ugle giver dig råd!
Til Sharp eksponeringslister kan du med 
fordel bruge magnetiske etikettelister, 3336, 
3338-3341 og enten skrive etiketter i hånden 
eller printe dem med en labelmaskine, 3347 
eller 3349 for tydelig mærkning, se side 27.

Eksponeringsliste
Stilfuld eksponering på væggen... 
Alsidig eksponeringsliste med frontkant. 
God fronteksponering af forskellige 
medier. Kan kombineres i grupper eller 
placeres enkeltvis.

Format B500/750/1000 x D96 mm
Materiale Melamin på spånplade.

Hvide
82850 500 452,-
82851 750 504,-
82852 1000 593,-

Sorte
82853 500 452,-
82854 750 504,-
82855 1000 593,-

Ny!
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Cube
En serie af smarte, væghængte ekspo-
neringsholdere med nøglehulsophæng i 
kraftig akryl samt flot detaljefinish.

Materiale Akryl, PMMA.
Design Franz James for Eurobib Direct.

Eksponeringsliste
Alsidig liste med frontkant…
Velegnet til almindelige bøger m.m.

Format B500/600 x D80 x H90 mm 
Eksponeringsdybde: 75 mm

6724     500 152,-
6725     600 184,-

Mediekube
Spændende blikfang.…
Holder til fronteksponering af normal-
bøger. Placeres på informations-
skranker, borde eller på hylder (støtter
også bøger på hver side af holderen).

Format B320 x D160 x H320 mm 
Eksponeringsdybde: 47 mm

6703      504,-

Eksponeringsholder
Fremhæv det, du vil vise…
Holder med bagudvendte afstands-
beslag. Velegnet til almindelige bøger
i større format.

Format B500 x D160 x H220 mm 
Eksponeringsdybde: 75 mm

6726      383,-

Akrylholderen leveres
med beskyttelsesfilm.
Træk beskyttelsesfilmen
af inden holderen tages i brug.

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.
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Cube 
Cube er fremstillet i kraftig akryl med
høj detaljefinish.

Materiale Akryl, PMMA.
Design Franz James for Eurobib Direct.

Medieholder
En smart, lille holder til bøger eller
digitale medier.

Format B120 x D120 x H180 mm 
Eksponeringsdybde: 40 mm

Pakning 10 stk.

6700  408,-/pk.

Bogstøtte
Holder, der ”løfter” bøgerne fra under-
laget. Fås i to størrelser.

Kapacitet 1-3 normalbøger.
Format B150 x D100 x H172 mm 

Eksponeringsdybde: 60 mm
Pakning 4 stk.

6701 smal 246,-/pk.
6702 bred 520,-/pk.

Medieholder i tre etager
Fritstående, enkeltsidet holder til front-
eksponering af bøger i tre etager med
mulighed for at placere 2 bøger pr. 
etage. God til eksponering af nyheder 
f.eks. på skranken, bordet eller vindues-
karmen. Fås i to formater. Stativ i lakeret 
stålrør med skridsikkert underlag.

Kapacitet 6-18 normalbøger.
Format B200 x D340 x H465 mm 

Eksponeringsdybde: 70 mm
Vilkår 

6710 smal 586,-
6711 bred 782,-

Bogvugge   
Favorit i ny udgave...  
En velafprøvet løsning med et nyt twist. 
En praktisk holder til at gemme, flytte 
og eksponere bøger og andre medier i. 
Eksklusiv og iøjnefaldende takket være 
akrylens tykkelse og høj detaljefinish.
Kan anvendes til eksempelvis at vise 
returnerede bøger ved at placere den 
på bord, skranke eller en bogvogn. 
Kan placeres på hylden for at skabe et 
fokuspunkt. Er ideel til studerende, der 
ønsker at medbringe udvalgte bøger til 
en studieplads. Nem at flytte.

Nem at samle takket være det smarte 
plug-in-system.

Format (B x D x H mm)  
310 x 250 x190 
Indv. mål: 285 x 160 x 185

Materiale Akryl, PMMA, klar.
Design Franz James for Eurobib Direct.

3576  415,-

Ny!
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Brochureholder
Brochureholder A4
Enkel holder med bred ryg.

Format (B x D x H mm) 
A4: 210 x 145 x 260

3452 A4 103,-

Åke
Kraftig holder med fire rum i etager.

Format B320 x D175 x H270 mm
Vilkår 

3415 orange 497,-
3416 blå 497,-
3417 klar 497,-

Skilteholder
Smart skilteholder i akryl til brochure-
holder Åke. Lave din egen infotekst
eller print på papir. Sættes ind i siden.
Klar til brug!
Fastgøres med dobbeltklæbende tape
på bagsiden.

Format B310 x H200 mm 
Eksponeringsflade:  
B310 x H145 mm

341710  119,-

Akrylholderen leveres
med beskyttelsesfilm.
Træk beskyttelsesfilmen
af inden holderen tages i brug.

Plakatholder
Praktisk holder til plakater og
information. Fås i flere størrelser.

Format (B x D x H mm) 
A5: 150 x 100 x 215 
A4 liggende: 210 x 115 x 300 
A3: 300 x 140 x 435 
A4 stående: 300 x 90 x 216

3414 A5 63,-
3426 A4 stående 78,-
3427 A3 139,-
3448 A4 liggende 86,-

Exclamation mark
Væk nysgerrigheden...
Eksklusiv bogholder i gennemfarvet akryl 
og med høj detaljefinish. Bogholderen 
er ideel til at skabe et fokuspunkt ved 
at give bogen en attraktiv og flot 
indramning!

Format B210 x D130 x H200 mm 
Eksponeringsdybde: 40 mm

Materiale Akryl, PMMA.
Design Franz James for Eurobib Direct.

3565 hvid 189,-
3566 sort 189,-
3567 bordeaux 189,-

Kaxig
Multifunktionel holder...
Smart eksponeringsholder til bøger eller 
tablets. Holderens design i kombination 
med den transparente akryl gør at den 
egner sig rigtig godt til at fremhæve 
eksponeret indhold. Den er nem at 
placere og har en størrelse så den  
passer til boghylden, skranken og andre 
flader. Findes i to størrelser.

Format (B x D x H mm) 
Maxi: 169 x 140 x 140 
Eksponeringsdybde: 58 mm 
Mini: 117 x 100 x 100 
Eksponeringsdybde: 41 mm

Materiale Akryl, PMMA.
Design Franz James for Eurobib Direct.

3571 maxi 149,-
3572 mini 98,-
 

Ny!

Ny!
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Skråhylder
Stabelbare skråhylder i forskellige
højder, bredder og udførelser i klar
eller blå akryl.

Lave & smalle
Findes i klar og blå akryl.

Format B80 x D180 x H125 mm

3418 klar 27,-
3408 blå 27,-

Lave & brede
Fås i to størrelser (S og L) i klar akryl.

Format (B x D x H mm) 
S: 300 x 180 x 130 
L: 720 x 180 x 130

3425 S, klar 81,-
3420 L, klar 154,-

Høje & smalle
Findes i klar og blå akryl.

Format B200 x D185 x H260 mm

3432 klar 88,-
3465 blå 88,-

Høje & brede
Fås i to størrelser (S og L) i klar akryl.

Format (B x D x H mm) 
S: 400 x 185 x 260 
L: 700 x 185 x 260

3435 S 176,-
3423 L 303,-

Linnea & Anneli
Alsidig holder i lidt mindre format.
Passer også til bøger. Fås i to størrelser.

Format (B x D x H mm) 
Linnea: 80 x 90 x 120 
Anneli: 80 x 115 x 200

3424 Linnea 44,-
3442 Anneli 78,-
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Wave
Altid overraskende eksponering…
Skab fokuspunkter med spændende
lyseffekter på f.eks. boghylden som
vækker lånerens interesse.

Passer til bøger, brochure og  
informationsmateriale.

Flere farver?
Spørg os gerne, vi rådgiver dig!

Materiale Akryl, PMMA.
Design Franz James for Eurobib Direct.

Enkeltsidet

Format B430 x D180 x H237 mm

6760 klar akryl 532,-
6761 lime 609,-
6762 rød 609,-
6763 blå 609,-

Dobbeltsidet

Format B430 x D300 x H237 mm

6764 klar akryl 780,-
6765 lime 885,-
6766 rød 885,-
6767 blå 885,-

Skråhylde, dobbeltsidet
Holder til eksponering på to sider og
med god kapacitet.

Format B710 x D300 x H310 mm

3429  370,-

Skråhylde, etager
Holder til eksponering i to plan og med
god kapacitet. Fås i to størrelser (S og L)
i klar akryl.

Format (B x D x H mm) 
S: 320 x 350 x 290 
L: 700 x 350 x 290

3412 S 182,-
3436 L 397,-

Skråhylde, hvid akryl

Format B110 x D110 x H130

0452  44,-

Er du vild med farver? 
Så vil du elske vores farverige 
møbler på side 95-112.
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Justerbar eksponeringshøjde...
Perfekt opbevaring og eksponering af 
lidt tykkere magasiner og/eller bøger. 
Boksens eksponeringsdybde kan 
varieres ved at placere bundpladen i 
slidserne midt på sidestykkerne i stedet 
for i de nederste slidser. 
Boksen leveres usamlet, men kan enkelt 
og hurtigt samles og skilles ad igen ved 
hjælp af den smarte plug-in løsning. 

Format B230 x D320 x H160 mm

50327  512,-

Eksponerings- & 
opbevaringsbokse
Disse bokse er lige så gode til at skabe 
farverige, interesseskabende fokuspunkter 
som Wave eksponeringsholderne.

Materiale Akryl, PMMA.

Farverige eksponerings-/ 
opbevaringsbokse...
Én boks, to anvendelsesmuligheder – 
brug den med åbningen opad og fyld 
den med forskellige temaprodukter eller 
give-aways; vend den om og brug den 
som udstilingspodie til eksponering af 
brochurer, bøger m.m. Smart løsning til 
midlertidige udstillinger.

Trekantet

Format B270 x D270 x H250 mm 
Indv. højde: 200 mm

50328 klar akryl 630,-
50329 lime 680,-
50330 rød 680,-
50331 blå 680,-

Firkantet

Format (B x D x H mm) 
180 x 260 x 165 
Indv. mål: 170 x 250 x 120

50332 klar akryl 541,-
50333 lime 541,-
50334 rød 541,-
50335 blå 541,-

Høj bagkant...
Smart displaybox med lavere front end 
ryg, hvilket giver mulighed for at bladre. 
Anvend fritstående på et bord eller hylde.

Format (B x D x H mm)  
Maxi: 220 x 300 x 160/200 
Mini: 168 x 258 x 101/154

50336 maxi (A4) 269,-
50337 mini (A5) 209,-

Alsidig boks...
Boks til opbevaring og eksponering.

Format B140 x D210 x H150 mm 

50326  269,-

Ny!

Ny!
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82390 (82391)

Præsentationsholdere
Holdere i kraftig transparent akryl.
Lige så enkle, som de er geniale.

Materiale Akryl, PMMA.

Marit
Podier til udstilling.
Udstillingspodie i to størrelser/pakning.

Format (B x D x H mm) 
S: 270 x 270 x 270 
L: 300 x 300 x 300

Pakning 2 stk.

82392  503,-/pk.

Astrid
Udstillingsholder til åbne bøger.

Format (B x D x H mm) 
A4: 438 x 305 x 155 
A5: 320 x 220 x 113 

Pakning 2 stk.

82390 A4 690,-/pk.
82391 A5 647,-/pk.

Show-off
Vis opslåede bøger…
Elegant stel i kraftig, transparent akryl.
Placeres på bord, skranke eller i 
udstillingsvindue. Kan også anvendes 
oven på lave bogreoler.

Format B300 x D200 x H 280 mm 
Eksponeringsdybde: 43 mm

Vilkår 

3390  310,-

Gunga
Farverig holder med indbygget 
vippefunktion; gynger ved berøring. 
Passer både til bøger og CD/DVD og 
lydbøger.

Kapacitet En el. flere alt efter format.
Format B120 x D200 x H165 mm 

Eksponeringsdybde:  
ca. 75 mm

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James for Eurobib Direct.

3561 orange 211,-
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Tidsskrifteksponering
Smart skråkassette til præsentation af
tidsskrifter. Kan placeres på plane over-
flader som fx hylder, borde og skranker.
Fås i to bredder.

Format (B x D x H mm) 
12 rum: 884 x 120 x 204 
9 rum: 707 x 120 x 204

Materiale Akryl, PMMA.

34410 12 rum 1.026,-
34411 9 rum 862,-

Hyldestand 900
Smart opstilling med 6 fag i kraftig,
transparent akryl til fronteksponering
af bøger og andre medier. Anvendes
ligeledes til opbevaring.
Passer til de fleste reolsystemer.

Kapacitet 12-18 normalbøger.
Format B895 x D145 x H190 mm 

Indv. mål fag: 95 mm 
Materiale Akryl, PMMA.
Pakning 4 stk.
Design Niklas Dahlman for  

Eurobib Direct.

6720  2.196/pk.

Polymetylmetakrylat, PMMA
Glasklar, amorf termoplast. Høj hårdhed, overfladekvalitet
og vejrbestandighed. Angribes let af klorerede kulbrinter, alkohol,
ketoner og stærke syrer, men modstandsdygtig over for olie og baser.
Kaldes ofte Plexiglas.

Miljøpåvirkning: Er hovedsagligt uopløseligt i vand. Lav sandsynlighed
for bioakkumulering. Ikke nedbrydelig i jord og vand. Forbrænding og 
termisk nedbrydning fører til frigivelse af giftige, irriterende og 
brændbare stoffer.

Brochureholder, 3-fag
Brochuredisplay i smart design som
gør det muligt at gemme og vise flere
forskellige formater i et og samme fag!
Består af 3 A4-fag til montering på
væggen enkeltvis eller i kombination
(kan hægtes sammen).
Sidernes design gør det muligt at
gemme op til A3-format. Funktionel
V-formet front, der giver mulighed
for lettilgængelig opbevaring også af
mindre formater såsom små kuverter,
blanketter eller brochuremateriale.

Format B361 x D86 x H270 mm  
Indv.: B320 x H220 mm

Materiale  Plast, PS.
Andet Skruer til ophæng medfølger.

2043  484,-

Plasts egenskaber & miljøpåvirkning
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Eksponeringsholdere
Hængende holdere til brochurer, bøger,
plakater m.m.

Materiale Akryl, PMMA.

Vinklet
Holdere, der passer til møbler med spor.
Fås i to størrelser, S og L.

Format (B x H mm) 
 S: 100 x 250
 L: 190 x 275 

Eksponeringsdybde: 64 mm

34459 S 56,-
34460 L 78,-

Holder, væg
Holder til fronteksponering af  
tidsskrifter, brochure etc. Placeres på 
gavl, væg eller søjle.

Kapacitet Eksponeringsdybde: 45 mm  
Hyldekant: 150 mm 
Hyldeafstand: 300 mm

2 rum (B x D x H mm)
0252 480 x 55 x 625 1.566,-

4 rum (B x D x H mm)
0254 480 x 55 x 1230 2.768,-

Plakatholder,
reolgavl
Plakatholder med refleksfri front.
Egner sig til f.eks. informationstavle,
som tydeligt skal ses.
Hænges over reolgavl, max. 22 mm
bred (ingen skruer).

Format A4, B210 x D30 x H322 mm

3454  

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.

Eksponeringsholder, 
metal
Solide holdere til reolgavle og Quattro 
eksponeringstårne med spor. Eksponér 
forsiden af tidskrifter, bøger i forskel-
lige størrelser og andre medier. Findes 
i to udgaver; Store Z og Lille z, begge 
med slidbeskyttelse på bagsiden.

Format (B x H mm) 
Store Z: 260 x 190  
Eksponeringsdybde: 62 mm 
Lille z: 200 x 150 
Eksponeringsdybde: 62 mm

Material Hvidlakeret metal. 

34455  Store Z 142,-
34456  Lille z 121,-

Ny!
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Tidsskriftsboks
Tidsskriftsboks til hylder med en dybde
på 250 mm til opbevaring af tidsskrifter. 
Udstyret med flap med plads til at
eksponere aktuelle tidsskrifter med
omslaget mod den besøgende. De
eksponerede tidsskrifter holdes på
plads af et transparent stykke folie.

Format B320 x D260 x H320 mm
 Stabelhøjde: 140 mm
Materiale Lakeret metal.
Design Schulz Speyer.
Pakning 2 stk.

5794 grå 1.222,-/pk.
5809 hvid 1.222,-/pk.

Avis- & 
tidsskriftsstokke

Materiale Træhåndtag, aluminiums-
profil.

Tidsskriftsstok
Passer til tabloider op til H460 mm.

Format L600 mm

2036  147,-
  
Avisstok
Passer til aviser op til H605 mm.

Format L765 mm

2039  233,-

Krogliste
Praktisk krogliste til avis- og tidsskrifts-
stok. Forborede skruehuller til 
vægmontage.

Kapacitet 8 stk. aviser/tidsskrifter.
Format B800 x D12 x H45 mm

2040  270,-

Avisstok
Passer til aviser op til H350 mm.

Format L525 mm

2038  147,-

Gavla
Alsidig holder til fronteksponering af
bøger m.m. Passer til de fleste reol-
systemer med fuld gavl. Placeres ved
hjælp af konsollen på hylden.

Format B210 x D70 x H77 mm
 Eksponeringsdybde: 38 mm
Materiale Lakeret metal.
Design Franz James for Eurobib Direct.

3570   247,-
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Now
Stringent tidsskriftsamler…
Væghængt eksponering og opbevaring 
til tidsskrifter med tre fag.  
Lige så nem at overskue som den er 
tilgængelig.

Format B290 x D80 x H1040 mm 
Eksponeringsdybde: 65 mm

Materiale Lakeret metaltråd.
Design Louise Hederström.

5952 hvid      793,- 
5953 sort      793,- 

Magbag The Original
Håndfast og mobil tidsskriftholder…
Holdbar ”bærepose” til tidsskrifter 
og magasiner. Ideel til at skabe ro og 
orden ved et hyggeligt læsehjørne.  

Format B300 x D100 x H380 mm
Materiale Lakeret metal.
Design Malin Lundmark.

5954 hvid      431,-  
5955 sort      431,- 

Minnie Mae Paper
Bakkebord til avislæsere… 
Ideelt bakkebord med mulighed for 
opbevaring af f.eks. aviser, håndtasker 
eller bæreposer. Lad dine besøgende 
gøre sig komfortable. Let at flytte 
rundt.  

Format B620 x D225 x H490 mm
Materiale Lakeret metaltråd, bakke i 

formpresset bøgefinér. 
Design Louise Hederström.

5962 hvid      1.360,-   
5963 sort     1.360,-      
5964 blå       1.360,-   
5966 grå      1.360,-   
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Vis de besøgende vejen!

Alt hvad du behøver og meget mere, som gør det lettere for dine besøgende at finde frem til 
den rigtige bog. Hertil kommer hyldemarkeringer, skillestøtter, mærkningsmaskiner og  andet 
småt og godt til mærkning og etikettering.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!

SKILTNING
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Bygbar skillestøtte
Bygbar og fleksibel skillestøtte frem-
stillet i miljøvenligt plast, som består af
tre dele, to ydersider og en bundplade.
Dette indebærer, at man selv kan kom-
ponere skillestøtten alt efter behov.
Skillestøtten kan leveres med en normal
bundplade, stop, hyldeklemme eller
bogstøtteplade. Denne stikker ud
fra selve hylden og gør det muligt at
læse skilteteksten, ikke bare forfra, men
også fra siderne.

Materiale  Plast, PP.

Skillestøtte

Format B36 x D125 x H222 mm

Uden bundplade
3262 grå 24,-
3308 grafitgrå 24,-
3292 rød 24,-

Med bundplade
3282 grå 29,-
3300 grafitgrå 29,-
3293 rød 29,-

Med stop
3281 grå 34,-
3291 rød 34,-

Med bogstøtteplade
3283 grå 54,-
3290 rød 54,-

Bred skillestøtte

Format B73 x D125 x H222 mm

3284 grå 57,-
3301 grafitgrå 57,-
3263 rød 57,-

Tilbehør
Bruges til skillestøtte 3262, 3308 og 
3292.

Stop
3285 grå 
3303 grafitgrå 
3295 rød 

Bundplade
3286 grå 
3304 grafitgrå 
3296 rød 

Bogstøtteplade
3287 grå 33,-
3305 grafitgrå 33,-
3297 rød 33,-

Indsats til bred skillestøtte
3288 grå 29,-
3306 grafittgrå 29,-
3298 rød 29,-

Hyldeklemme
3289 grå 
3307 grafitgrå 
3299 rød 

Skilteholder
Dobbeltsidet transparent skilteholder,
som gør det muligt at læse skiltet fra
siden.

3294  30,-
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Bogstøtte, træ
Hyldemarkering eller opdeler…
Massiv bogstøtte, enkel eller dobbelt,
til egen tekst eller selvhæftende etiketter.
Kan også forsynes med  
glidebeskyttelsestape, se 2725.

Format (B x D x H mm)  
Smal: 35 x 135 x 232  
Bred: 70 x 135 x 232

Materiale Lakeret MDF.
Pakning Stk./pk.  

Smal: 10 stk.  
Bred: 5 stk.

3350 smal 1.183,-/pk.
3351 bred 746,-/pk.

In-between
Altid overraskende…
Eksklusiv moderne hyldemærkning i
kraftig fluorescerende akryl med høj
detaljefinish. Fås også i klar akryl, se
glas look. Eurobib Direct’s etiketter 
(B31 mm) passer til In-between 
skille-støtter, se næste side. 
Etikettebeskyttelse i klar akryl er 
integreret i skillestøtten.

Flere farver?
Spørg os gerne, vi giver dig råd!

Materiale Akryl, PMMA.
Design Franz James for  

Eurobib Direct.

Uden stop

Format   B63 x D129 x H239 mm  
Tykkelse: 6 mm

3312   glas look 156,-
3313   lime 177,-
3314   rød 177,-
3315   blå 177,-

Med stop

Format   B63 x D129 x H239  
+ 25 mm stopklods.  
Tykkelse: 6 mm

3317   glas look 165,-
3318   lime 186,-
3319   rød 186,-
3320   blå 186,-

Universalskillestøtte

Kapacitet 2 stk. tekstbånd.
Format B3 x H210 mm  

+ 10 mm stopklods.
Pakning 10 stk.

3237 grå 279,-/pk.
3229 grafitgrå 279,-/pk.

Universal med stopper

Format   B8 x D129 x H239  
+ 25 mm stopklods.  
Tykkelse: 8 mm

3321   glas look 278,-

Bemærk at skillestøtterne i akryl
er højere end de bygbare i plast
(tilpasset efter højden på normal-
bøger på 22 cm). Den øgede 
højde, hulrummet bagtil og det, 
at de er i ét stykke, gør dem 
nemmere at håndtere. Vi gør det 
lettere for dig!
Etiketlisten har plads til alle 
Eurobib Direct’s etiketter med 
B31 mm, se næste side.
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Etiketter til bred skillestøtte A-Å

Format B69 x H217 mm
Materiale Plast, PVC.
Tekst A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ og Ü.
Pakning 30 stk.

3216  243,-/pk.

Etiketter
Alfabetsæt A-Å

Format B31 x H217 mm
Materiale Plast, PVC.
Tekst A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ og Ü.
Pakning 30 stk.

3208  121,-/pk.

Folie til beskyttelse

Format B32 x H217 mm
Materiale Plast, PVC.
Pakning 25 stk.

3203  46,-/pk.

Lion papiretiketter i arkformat 

Format Ø15 mm 
Materiale Papir
Pakning  5 etiketter pr. ark.

2269  42,-/pk.

Papiretiketter uden tekst

Format B31 x H217 mm
Materiale Papir, hvid.
Pakning 100 stk.

3210 rød 43,-/pk.
3206 hvid 34,-/pk.

Papiretiketter i arkformat uden tekst

Format B31 x H217 mm  
(5 etiketter pr. ark).

Materiale Papir, hvid.
Pakning 20 ark (100 stk).

3211 rød 139,-/pk.
3226 hvid 129,-/pk.

Etiketter uden tekst til bred skillestøtte

Format B69 x H217 mm
Materiale Papir, hvid.
Pakning 25 stk.

3246 rød 70,-/pk.
3215 hvid 60,-/pk.

Folie til beskyttelse af brede etiketter

Format B70 x H217 mm
Materiale Plast, PVC.
Pakning 25 stk.

3247  78,-/pk.

Ny!
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Rygetiket
Symboletiket med regnbuehjerte....
Mærk bogrygge, CD/DVD eller andre 
medier med selvklæbende etiketter fra ark.

Format Ø15 mm 
Materiale Vinyl.
Pakning  1 ark, 224 etiketter.
Design  Eurobib Direct.

 
2300  105,-/pk.

Bogstavark, sæt
Mærk billedbøger og tegneserier...
Selvklæbende ark med bogstavetiketter
som egner sig til medier, der er placeret
alfabetisk i krybber, f.eks. billedbøger,
tegneserier og DVD’er. Sælges også 
separat med ét bogstav/ark, se 2410-
2441. 

Format 30 x 30 mm 
Tekst 1 ark/bogstav: 
 A-Z + Å, Ä, Ö, Ü, Æ og Ø.
Pakning  32 ark.

2442  714,-
/pk.Bogstavark

Pakning  63 bogstaver pr. ark.

2410 A 48,-/ark.
2411 B 48,-/ark.
2412 C 48,-/ark.
2413 D 48,-/ark.
2414 E 48,-/ark.
2415 F 48,-/ark.
2416 G 48,-/ark.
2417 H 48,-/ark.
2418 I 48,-/ark.
2419 J 48,-/ark.
2420 K 48,-/ark.
2421 L 48,-/ark.
2422 M 48,-/ark.
2423 N 48,-/ark.
2424 O 48,-/ark.
2425 P 48,-/ark.
2426 Q 48,-/ark.
2427 R 48,-/ark.
2428 S 48,-/ark.
2429 T 48,-/ark.
2430 U 48,-/ark.
2431 V 48,-/ark.
2432 W 48,-/ark.
2433 X 48,-/ark.
2434 Y 48,-/ark.
2435 Z 48,-/ark.
2436 Å 48,-/ark.
2437 Ä 48,-/ark.
2438 Ö 48,-/ark.
2439 Ü 48,-/ark.
2440 Æ 48,-/ark.
2441 Ø 48,-/ark.

Reflekser
Reflekterende natugler...
Vælg imellem selvklæbende reflekser eller 
reflekser med lænke. Altid på plads! 
Sæt de selvklæbende reflekser på et tørt, 
rent underlag; overtøj, rygsæk, cykelhjelm 
osv. (kan vaskes ved 40 °C). 
Pakken indeholder 3 forskellige farver: 
blå, hvide og orange.

Format B40 x H67 mm  
Totallængde med lænke:  
145 mm

Materiale Plast, PP.
Design  Louise Hederström for  

Eurobib Direct
Pakning  40 stk.

82449 selvklæbende 419,-/pk.
82450 lænke  508,-/pk.
 

Lion
Etiketter til letlæste bøger...
Lad løven rådgive og vejlede læse-
hungrende med gode læsetips; noget 
at sætte tænderne i og som giver 
appetit på mere. Måske især for dem 
som ønsker at læse på deres egne 
præmisser?
Løven er allerede i dag et velkendt symbol 
for letlæste bøger til børn og voksne, 
blandt andet i Norge og Tyskland. 

At tilbyde ”letlæst” på biblioteket er 
vigtigt for at gøre bibliotekets tjenester 
tilgængelige, uanset læseevne eller funk-
tionsnedsættelse. For at nå målgruppen 
børn og unge med letlæst litteratur, kan 
”læseløven” fungere som et hjælpemid-
del. Her som papiretiket til bogrygge.

Design  Louise Hederström og Dan 
Johnson for Eurobib Direct

Etiketter til bogrygge

Format Ø15 mm 
Materiale Vinyl
Pakning  1 ark, 224 etiketter.

2268  88,-/pk.
 
 

Grrrrr
Se også Lion & Lioness som 
eksponeringsholder (3394 / 3395) 
på side 5 eller som flot billedbogs-
krybbe (7657) på side 42. Gør det 
enkelt for de besøgende at finde 
bøger med letlæst tekst!

Ny!

Ny!

Ny!
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Magnetisk tape, selvklæbende
Ideel til fastgørelse på bagsiden af
emner, der skal være magnetiske.
Let at klippe til i ønskede længder.
Anvendes til papir, karton m.m.

Format B20 mm x L10 m  
Tykkelse: 0,7 mm

3337   206,-

Limens egenskaber gør det muligt at fjerne den selvklæbende ramme
helt op til to år efter den er sat op - uden at anvende opløsningsmidler.
Påsætning på malede, belagte eller laminerede flader anbefales ikke,
da disse i nogle tilfælde kan skades når produktet fjernes.

Magnetramme, selvklæbende 
Placér den selvklæbende ramme på
døre, glasruder, vægge, reolgavle m.m.
Dobbeltsidede informationsblade bliver
læsbare fra begge sider og rammen kan
anvendes både liggende og stående.
Rammen, der er nem at åbne, fås i sort
og sølvfarvet.

Materiale Plast, PVC med magnetisk 
ramme.

Pakning 2 stk.

Sort
3770 A3 326,-/pk.
3764 A4 166,-/pk.
3765 A5 121,-/pk.
3766 A6 88,-/pk.

Sølvfarvet
3771 A3 326,-/pk.
3767 A4 166,-/pk.
3768 A5 121,-/pk.
3769 A6 93,-/pk.

Info skilteholdere
Stilrent skilt med selvhæftende puder
og skruer. Refleksfri front. Neutralt
indstik medfølger. Velegnet til  
reolgavle, vægge og døre.
Fås i forskellige formater.

Materiale Aluminium, akryl.

Bredde 149 mm
3755 H52,5 mm  89,-
3756 H105,5 mm  110,-
3757 H148 mm  131,-
3758 H210,5 mm  251,-
3759 H297,5 mm  215,-

Bredde 210 mm
3760 H148,5 mm  187,-
3761 A4, stående  294,-

Bredde 297 mm
3762 A4, liggende  297,-
3763 A3, stående  546,-

Magnetrammer for alle!



25

3794

3794

3860 (3861)

3778-3787

3776 (3777)

3774 (3775)

3776 (3777)

S K I L T N I N G 

www.eurobib.dk Best i l  i  vores webshop e l le r  r ing 76 78 26 11.

Den kloge ugle giver dig råd... 
Hvis du vil flytte/fjerne velcro 
magnetramme: Træk sidelæns, 
horisontalt. Undgå at trække den 
af oppefra eller nedefra. 
Alt efter overflade kan der 
komme løse tråde eller fnuller 
i velcroen. Undgå kontakt med 
tøjet når du sætter dem op.

Ny!

Ny!

Magnetrammer
Plus, A4
Magnetisk ramme med magnetiske 
kanter på bagsiden til placering på reol- 
gavle af metal, whiteboardtavler osv.  

Format A4
Materiale Plast med magnetisk ramme. 
Pakning 2 stk.

3774 sort 224,-/pk.
3775 sølv 224,-/pk.

Velcro
Til fastsætning på tekstilflader som 
skærmvægge, akustikplader og andet 
med tekstiloverflade. Er udstyret med 
velcrobånd på bagsiden samt magnetisk 
ramme.

Format A4
Materiale Plast med magnetisk ramme.

3860 sort 111,-
3861 sølvfarvet 111,-

Overskriftsramme
Anvendes som informationsholder til 
tekst/billeder på reolgavle, whiteboard-
tavler, skabe af metal osv. Kombinér 
gerne med Plus, A4. Let at udskifte et 
tekstbudskab. 
Rammen passer bredden som overskrift 
til Plus, A4 stående.

Format B236 x H66 mm 
Størrelse på etiketten:  
B210 x H40 mm

Materiale Plast med magnetisk ramme.
Øvrigt Bemærk at overskriftsrammen  

kun består af en magnetisk  
frontramme. Ingen selv-
klæbende bagside! 

Pakning 5 stk.

3776 sort 238,-/pk.
3777 sølvfarvet 238,-/pk.

Bordskilt 
Fritstående skilteholder af metal med 
sølvfarvet magnetramme til A4-format. 
Hurtigt og enkelt at udskifte
information uden at miste æstetikken. 
Holderen er let konkav, hvilket giver 
en behagelig læsevinkel. Kan anvendes 
både stående og liggende. Til indendørs 
brug.

Format (B x D x H mm) 
Stående 235 x 150 x 335 
Liggende: 320 x 170 x 235

Materiale Metal, plast med magnetisk 
ramme.  

3794  373,- 

Plakatramme 
Selvklæbende plakatramme med 
magnetisk ramme til brug på vinduer, 
glasdøre og andre glatte overflader. 
Rammen kan sættes op på indersiden 
af et vindue, hvis der skal vises informa-
tion på begge sider, og den kan anven-
des både i stående og liggende format. 
Rammens placering kan nemt justeres 
ved opsætning, den kan tages ned 
uden at efterlade mærker og sættes op 
på ny. Det er hurtigt og nemt at udskifte 
plakater – bare løft magnetrammen. 
Plakatrammen er fuldstænding ens på 
begge sider. Den er særdeles holdbar 
takket være dens varmebestandighed 
op til 70 °C og UV-beskyttelse, der hol-
der i op til 2 år. Fås i sort.

Format Se nedenfor.
Materiale Plast med magnetisk ramme.

3778 A2 449,- 
3779 50 x 70 645,-
3786 A1 689,-
3787 70 x 100 968,-

We go ’owl’ in!
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Farvemarkeringer
Selvklæbende, udstansede farvemarke-
ringer i ark. Fås i flere farver og formater.

Anvendelse  Til at markere bogrygge i
 genrer m.m. med trykt eller
 påskrevet tekst.

Cirkel

Format Ø13 mm
Pakning 100 stk. etiketter.

3105 rød 17,-/pk.
3106 grøn 17,-/pk.
3107 blå 17,-/pk.
3108 gul 17,-/pk.
2999 orange 17,-/pk.
3104 hvid 17,-/pk.
3103 sort 17,-/pk.

Rektangulær

Format B35 x H22 mm
Materiale Vinyl.
Pakning 10 stk. ark/farve, se også sæt
 med alle farver, 3196.

3181 lysegrøn 138,-/pk.
3185 rød 138,-/pk.
3186 grøn 138,-/pk.
3187 blå 138,-/pk.
3188 gul 138,-/pk.
3189 brun 138,-/pk.
3190 lilla 138,-/pk.
3191 grå 138,-/pk.
3192 beige 138,-/pk.
3193 orange 138,-/pk.
3194 hvid 138,-/pk.
3195 sort 138,-/pk.
3196 alle farver 1.322,-/pk.

Mærkningstape 
Selvklæbende, kraftig tape til 
permanent markeringspen.

Anvendelse Til mærkning af bøger m.m.
Format 15 mm
Materiale Plast, PVC.
Pakning Rulle, 10 m.

82055 rød 11,50
82056 blå 11,50
82057 grøn 11,50
82058 brun 11,50
82059 hvid 11,50
82060 gul 11,50
82061 sort 11,50
82062 grå 11,50

Marker
Permanent marker 
Spritbaseret, permanent pen med hær-
det akrylspids. Universalpenne, der kan
anvendes på de fleste materialer.

Anvendelse Til mærkning på plast,
 vævstape, papir, karton,
 træ og metal.

Spids 1 mm
2760 sort 22,-

Spids 0,8 mm
2764 hvid 38,-
2765 guld 38,-
2766 sølv 38,-

CD/DVD-marker
Marker
Spritbaseret pen med permanent
heldækkende farve.

Anvendelse  Til mærkning af CD/DVD –
 specielt fremstillet så den
 ikke skader skiven og dens
 indhold.

2768  

Marker, sæt
Marker med 0,6 mm bred spids.

Pakning   To sorte, en rød og en blå.

2034  42,-/pk.

Etiketter på rulle
Anvendelse Til mærking af bøger m.m.
Format 24 x 12 mm
Materiale Papir.
Pakning 1000 stk.

82050   144,-/pk.

Etiketter, valgfri tekst
Selvklæbende, udstansede etiketter i
ark med valgfri tekst f.eks. klassifika-
tionssystem. Angiv tekst ved bestilling.

Materiale Bestrøget papir.
Anvendelse Til mærkning af bogrygge
 m.m. med valgfri trykt eller
 skrevet tekst.

Lille

Format  B15 x H10 mm
Pakning  50 stk. etiketter.

2232  hvid  21,-/pk.
2260  rød 21,-/pk.
2261  grøn 21,-/pk.
2262  blå 21,-/pk.
2263  gul 21,-/pk.

Stor

Format  B74 x H27 mm
Pakning   360 stk. (20 ark/farve).

2250  rød 251,-/pk.
2251  grøn 234,-/pk.
2252  blå 234,-/pk.
2253  gul 234,-/pk.
2254  hvid 234,-/pk.
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Magnetisk skilteholder
Passer hylder i stål på min. 25 mm.
Skæres til ønsket længde.

3335 1000 mm 44,-

Magnetisk etiketliste
Tydelig, letanvendelig og praktisk
mærkning til f.eks. hylder, gavle eller
eksponeringsholder i stål.
Etiketliste med magnetisk bagside.
Skriv direkte på listen med markerings-
pen eller anvend markeringsbånd
(f.eks. Dymo 19 mm sort/hvid eller sort/
transp.). Let at skære til i ønsket længde.

Format B20 mm x L10 m 
Materiale Plastbelagt ferrit.

3336 hvid 149,-
3338 gul 156,-
3339 rød 156,-
3340 grøn 156,-
3341 sort 156,-

Skilt til hyldeforkant

Kapacitet Til hyldetykkelse 18-20 mm.
Format B90 x H20 mm
Materiale Nylon, grå.
Øvrigt Papiretiket og etiketbeskytter
 medfølger.
Pakning 10 stk.

3302  83,-/pk.

Reolskilt
Universal, aftageligt reolskilt.

Format B150 x D150 x H26 mm
Materiale Pulverlakeret stålplade.
Pakning 10 stk.
Design Schulz Speyer.

5799  410,-

Skilteholder
Tilpasset til BCI stålreoler produceret
efter 1995.

Format B150 x D150 x H26 mm
Materiale Plast, PET.
Pakning 10 stk.

3381  177,-/pk.

Lånemærke
Selvbetjeningssystem til mindre bibliote-
ker, hvor lånemærket placeres på den
udlånte bogs plads.
Påsvejset og transparent plast til f.eks.
låneblanket.

Format B148 x H77 mm
Materiale Plast, PP.
Pakning 50 stk.

2349  285,-

Mærkningsmaskine   
Dymo PNP
Udskriv dine egne etiketter eller
mærkningstape…
Let anvendelig mærkningsmaskine i
praktisk format. Installeres og starter
automatisk når den kobles til din com-
puter. Skriv og tryk på print. Færdig!

Anvendelse Windowsbaseret vertikal 
print valg af skrifttyper, 
skriftstørrelser, skrifttype. 
Printbare linjer:  
ubegrænset.

Tilbehør   Tape D1 i bredder 6, 9 og 12 
mm.

Format B52 x D135 x H141 mm
Drift Genopladeligt litiumbatteri.
 Adapter medfølger.

3347  475,-

Mærkningsmaskine 
Dymo 500 TS
Layout direkte på skærmen…
Brugervenlig mærkningsmaskine med
touchscreen. Kompatibel med PC/MAC.
Design, rediger og formater etiketter ved
enkelte klik på skærmen.
Tilsluttes med USB-kabel til PC eller Mac.

Anvendelse Windowsbaseret vertikal
 print valg af skrifttyper (10),
 skriftstørrelser (25) skrifttype
 (32) og ramme (5)
 Linjer: 2.
Tilbehør   Tape D1 i bredder 6, 9, 12, 

19 og 24 mm.
Format B52 x D135 x H141 mm
Drift Genopladeligt litiumbatteri.
 Adapter, USB-kabel og
 24 mm, sort/hvid rulle
 medfølger.

3349  2.084,-

Mærkningstape
Ideel til mærkning…
Marker tidskriftsholder, bokse, mapper 
m.m. Den brede tape er god til skiltning 
til f.eks. magnetiske etiketlister (3336, 
3338-41).

Hvid, sort tekst

Format B12 mm x L7 m

3343  168,-

Transparent, sort tekst

Format B19 mm x L7 m

3344  209,-

Etikettelister og
skilteholdere

Selvklæbende skilteliste

Format B860 x H19 mm  
Etikethøjde: 17 mm

Materiale Plast, PET.
Øvrigt Papiretiket medfølger.
Pakning 10 stk.

3310  144,-/pk.
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Navneskilt 
Skilt med magnetisk fastgøring;
maks tre tekstlinier.

Format B58 x H34 mm
Vilkår 

3329 messing 126,-
3330 sølvfarvet 126,-

Navneskilt, magnetisk 
Praktisk navneskilt med magnetisk luk-
ning; skånsom mod tøjet. Papiretiket
medfølger. Udskriv selv navneskilte
i det rette format med hjælp fra link i
vores webshop.

Format B65 x H30 mm

3328  58,-

Skilleplader
Praktiske delere til CDer, DVDer og
billedbøger/tegneserier i transparent
akryl. Fås med eller uden tekst. Leveres
med beskyttelsesfilm.

Materiale Akryl, PMMA.

Alfabet (CD/DVD)

Indeholder A-U, VW, XYZ, ÅÄÖ, ÆØ, Ü.
Format (B x H mm) 

CD: 142 x 178 
DVD: 142 x 255

Pakning 26 stk. 

2660 CD 499,-/pk.
2663 DVD 730,-/pk.

Neutrale (CD/DVD)

Format (B x H mm) 
CD: 142 x 145 
DVD: 142 x 225

Pakning 50 stk. 

2661 CD, klar 478,-/pk.
2665 CD, hvid 478,-/pk.
2667 CD, sort 478,-/pk.
2662 DVD, klar 614,-/pk.
2666 DVD, hvid 614,-/pk.
2668 DVD, sort 614,-/pk.

Billedbøger/tegneserier

Format B250 x H350 mm
Pakning 25 stk. 

2664  709,-/pk.

Har du set vores populære 
lydstol, Luna på s. 101?

Ingen kan 
høre at 

Keith Richards
lytter til 
Chopins 

Nocturne i 
es-dur!

Den kloge ugle giver dig råd!
Til skilleplader i akryl kan du med 
fordel benytte mærkningsma-
skine 3347 eller 3349 for tydelig 
markering. Se s. 27. Her finder 
du også tilhørende tape, 3343 
eller 3344.
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Skiltning
Klemme til smart skiltning...
Praktisk skilteklemme, som kan sættes
på tidsskriftssamlere, bokse, brochure-
holdere, m.m.
Passer til skilte med en tykkelse op til
0,7 mm, se skrivetavle, 3791.

Format B50 x H70 mm  
maks. åbning er 25 mm

Materiale Akryl, PMMA.

3790  55,-

Skrivetavle
Sort skrivetavle, skrivbar på begge sider. 
Passer til skilteklemme, 3790. Anvend 
kridt eller vandbaserede tuscher,
se 3793 til tekst og visk ud igen med
en fugtig svamp.

Format A7
Materiale tavlepapir.

3791  11,50

Sæt med skilteklemmer og
skrivetavler

Pakning 5 stk. skilteklemmer, 3790 
og 5 stk. skrivetavler, 3791.

3789  330,-/pk.

Sæt med skrivetavler

Pakning 10 stk. skrivetavler, 3791.

3788  104,-/pk.

Tavle med ramme
Anvend kridt eller vandbaserede 
tuscher, se 3793 til tekst og visk ud 
igen med en fugtig svamp. Perfekt som 
nyhedstavle, vejviser eller som information 
om forskellige temaer i sand retro stil! 
Krog til ophængning medfølger, kan 
både placeres horisontal eller vertikal.

Format B500 x H700 mm
Materiale Plastlamineret overfalde.
 Ramme farvet og lakeret 

bøg.

3792  593,-

Tuscher til tavle
Vandbaserede tuscher med rund spids.
Kan anvendes på tavle 3792 og tavle-
skilt 3791. Fungerer også på glas og
whiteboard. Kan viskes ud med en
fugtig svamp eller tavlerens.

Pakning   Seks fluoriserende farver:
 lilla, gul, grøn, blå, hvid og
 pink.

3793  122,-/pk.

Bordholder
Synliggør nyheder eller temaer...
Eksklusiv holder i flere formater til bord,
skranke, hylde etc.
Enkelt at udskifte indhold.
Hvide indstiksark uden tekst medfølger.

Materiale Akryl, PMMA og
 fod i aluminium.

Pakning 2 stk. (B x H mm)
3780 100 x 52 180,-
3781 150 x 61 186,-
3782 210 x 61 191,-

Pakning 1 stk. (B x H mm)
3783 297 x 105 272,-
3784 420 x 149 302,-
3785 A4, 210 x 305 198,-

Reolskilt
Enkelt at placere, dobbeltsidet skilt til
hylder og egen tekst.

Format B607 x D100 x H168 mm 
Skilt, højde: 150 mm 

Materiale Laminat på krydsfinér.

3795  344,-
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Symbolskiltning
Vis vejen, dekorér og oplys med 
selvklæbende symboler eller tekst – 
der, hvor det bedst ses!

En god gennemtænkt skiltning som 
viser vejen med tekster eller symboler 
reducerer behovet for antallet af skilte 
og/eller digitale løsninger betragteligt. 
Brug grafik til skiltning eller som ren 
dekoration – en enkel løsning til at 
forny og forbedre indtrykket i et rum. 
Selvklæbende symboler og tekster som 
kan placeres på en hvilken som helst 
glat overflade. Limen efterlader ikke 
spor på underlaget når de tages ned.

Anvendelse Placeres på vægge, reolgavle 
eller anden glat overflade, 
som f.eks. på skranker og 
møbler.

Taleboble
Taleboblen med whiteboardoverflade 
findes i to forskellige størrelser. Gør 
det muligt at tippe om arrangementer, 
nyheder eller informere med forskellige 
budskaber når du ønsker det! 

Format Stor: B800 x H700 mm 
Lille: B580 x H480 mm

2450 stor  736,-
2451 lille  488,-

Bevingede ord
Ark med elleve udstansede, opslåede 
bøger i varierende størrelse. Placér dem 
sammen eller hver for sig.

Format B505 x H1050 mm

2452   455,-

Filmrulle
Et klassisk symbol som også fungerer i 
dag som symbol på nutidens forskellige 
filmmedier. 

Format B586 x H400 mm

2453   207,-

Info
Universel skilting med tekst i versaler. 
Helt ark med transparent baggrund. 

Format B800 x H400 mm

2454   405,-

Spørgsmål? 
Spørgsmålstegn i pakning med 3 styk. 
Et ark med udstansede spørgsmålstegn 
i tre forskellige størrelser.

Format S: B112 x H308 mm   
M: B168 x H462 mm   
L: B255 x H700 mm   

2455   405,-

Detektivhjørnet  
Tydeliggør hvilke historier, som måske 
udspiller sig mellem bogomslagene ved 
hjælp af disse symboler.

Format Skudhul: Ø60 mm  
Pistol: B300 x 150 mm

Pakning Pistol med tre skudhuller, 
udstanset på 1 ark.

2460   182,-

Skoaftryk  
Til vejvisning eller dekoration. Skoaftryk 
i to størrelser til placering på væggen 
eller gulvet. Udstansede figurer på ark 
med ekstra slidstærk overflade og med 
god klæbeevne på glatte overflader.
Kan placeres på væggen eller gulvet. 

Format Små: L150 mm  
Store: L250 mm

Pakning 3 par/ark.

2462  små 165,-/pk.
2463  store 289,-/pk.

Dead man 
Gulvfolie med kontur af et lig. Ingen er 
i tvivl om hvilken litteratur, der står på 
hylden ved siden af...
Udstanset figur på ark med ekstra 
slidstærk overflade og med god 
klæbeevne på glatte overflader. 
Kan placeres på væggen eller gulvet.

Format B940 x H1900 mm 

2461   1.538,-

Pile
Til venstre, højre eller lige ud? 
Udstansede pile, der fungerer perfekt 
som vejvisere. 

Format B170 x H150 mm  

2456  venstre 141,-
2457  højre 141,-
2458  lige ud 141,-

Er du med på noderne?
Fem udstansede noder i to størrelser 
på 1 ark. Til musikhjørnet, som skilting 
eller som ren dekoration. 

Format 3 x B382 x H471 mm + 
2 x B209 x H298 mm

Pakning 5 stk.

2459   322,-/pk.

Har du brug for hjælp 
eller tips til, hvordan du bruger 
grafik som skilting/dekoration? 
Kontakt os – vi giver dig råd!

Ny!
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Attraktive eksponeringsløsninger!

Her finder du en række forskellige løsninger til at vise og gemme forskellige medier. 
På disse sider er der sammensat en blanding af spændende nyheder med vores populære 
CD/DVD-krybber, eksponeringstårne, billedbogskrybber og meget mere. Her finder du 
også tips til hvordan du kan vise bibliotekets medier på en ny, attraktiv og smart måde.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!

EKSPONERINGS- OG  
OPBEVARINGSMØBLER 



32

4515

4284 (4285)

4285 (4284)4286 (4287)

4295

4294

4293

4292 4288

4289

4290

4291

E K S P O N E R I N G S -  O G  O P B E V A R I N G S M Ø B L E R 

www.eurobib.dkFragt f r i t  f ra 1.000,-  v  Hur t ig lever ing v  2 år s  produkt-  & pr isgarant i

Up the walls! 
Bygbar, alsidig vægeksponering...
Smarte, modulære elementer i forskel-
lige former. Enkelt at kombinere og 
sammensætte til eksponering af bøger 
og andre medier. Monteres enkeltvis 
eller i grupper af flere på væg. Byd de 
besøgende på både interessevækkende 
og smagfulde fokuspunkter. 

Fås som færdige pakkeløsninger, Maxi 
og Mini, eller som enkelthylder.

Format (B x D x H mm) 
U-hylde:  440 x 220 x 220 
C-hylde: 440 x 220 x 220 
Z1/Z2-hylde: 440 x 220 x 438 

Materiale Laserskåret metal.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

Maxi-pakkeløsning

Indeholder 4 U-hylder 
2 C-hylder 
1 Z1-hylde 
1 Z2-hylde

4284 hvid 4.862,-
4285 turkis 4.862,-

Mini-pakkeløsning

Indeholder 3 U-hylder 
1 Z1-hylde 
1 Z2-hylde

4286 hvid 3.098,-
4287 turkis 3.098,-

Enkelthylder

C-hylde
4288 hvid 636,-
4289 turkis 636,-

U-hylde
4290 hvid 636,-
4291 turkis 636,-

Z1-hylde
4292   hvid 674,-
4293   turkis 674,-

Z2-hylde
4294    hvid 674,-
4295  turkis 674,-
  Den kloge ugle giver dig råd!

Gode råd behøver ikke at være 
dyre. Systemet består af nogle få 
elementer, som kan kombineres 
og kompletteres på flere 
forskellige måder. Her viser vi 
nogle mulige opsætninger. Du 
kan selvfølgelig skabe dine egne 
løsninger samt udbygge 
systemet med flere hylder. 

Ny!

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.
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On a green twig & 
On a bare twig
Dekorativ, fleksibel eksponering...
Lige så dekorative som anvendelige 
eksponeringslister til bøger og andre 
medier. Vælg mellem frodige grene 
eller løvfri vinterskud. Monteres på væg 
enkeltvis, i grupper eller sammensæt et 
helt træ eller flere. Lad de besøgende 
høste frugterne i form af nyindkomne  
titler, der gør dem sultne efter flere. Den 
kloge ugle kan give dig gode råd!

Materiale Lakeret metal. 
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.
Andet Nøglehulsophæng.
Vilkår  

Twigs
Eksponeringslister i form af grene. 
Leveres i sæt (højre-/venstrevendt gren).

Format (B x D x H mm) 
S: 356 x 55 x 132  
M: 682 x 55 x 184 

 L: 768 x 55 x 187 
 Eksponeringsdybde: 55 mm
Pakning 2 stk.

S
3796 grøn      741,-/pk.
3797 hvid     741,-/pk.

M
3798 grøn      1.086,-/pk.
3799 hvid      1.086,-/pk.

L
3800 grøn     1.127,-/pk.   
3813 hvid 1.127,-/pk.

Trunk
Stamme med tre eksponeringsholdere.

Format (B x D x H mm) 
Grøn: 401 x 100 x 1650  
Hvid: 286 x 100 x 1600  

 Eksponeringsdybde: 55 mm
Pakning 1 stk.

3814 grøn      1.496,-
3815 hvid      1.496,- 

Tree
Et komplet træ klar til at plante! 

3816 grøn      4.184,-
3817 hvid      4.184,-

Den kloge ugle giver gode råd!
Gode råd behøver ikke at være dyre. Lav en kunst- 
eller fotoudstilling ved hjælp af eksponeringslisterne. 
Med et komplet sæt (grene og stamme) kan du også 
skabe et helt eget "familietræ" med fotografier af "os 
som arbejder her" (eller til privat brug til generationer 
af nære og kære). 
Til små, smalle flader som eksempelvis reolgavle kan 
du med fordel bruge kun stammen med de tre 
holdere.

Et komplet træ kræver en  
vægplads på ca. 2,5 m i bredden.
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Warparound  
Eksponering og opbevaring i ét...
Lige så enkel som genial allroundhylde 
til væg. Ideel til både eksponering og 
opbevaring af bøger, andre medier 
eller objekter. Kombiner start- og/eller 
efterfølgende- og afslutningsmodulerne 
efter ønske.

Format (B x D x H mm) 
Start/eftf.: 325 x 325 x 684 
Afslutn: 325 x 325 x 357 
Rom:  
325 x 323 x 329 

Materiale Lakeret metal.
Andet Nøglehulsophæng.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

Start/eftf.
7680 hvid 720,-
7681 sort 720,-

Afslutning
7682 hvid 583,-
7683 sort 583,-

Den kloge ugle giver dig råd!
Lav en væginstallation med 
et tredimensionelt udtryk ved 
at placere to sæt ved siden af 
hinanden og hvor rummene 
overlapper hinanden. Prøv også 
at kombinere hvide og sorte 
moduler til spændende kontras-
ter. Mange kombinationsmulig-
heder!

Ny!

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

Det er okay at 
smugkigge
Et nyt bibliotek i Frankrig, en 
spændende indretningsløsning i 
Aabenraa eller et smart udstillings-
system bare for at nævne noget. 
Velkommen til vores hjemmeside. Her 
er fyldt med nye projektbilleder fra hele 
verden, attraktive indretningsløsninger og 
smarte produkter. Vi kan hjælpe dig hele vejen 
eller med den mindste detalje. Hver gang du  
kigger forbi vores hjemmeside finder du noget nyt.
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Jumbo
Alsidige podier eller borde  
og skamler…
Smarte, vendbare og stabelbare borde/
podier i tre forskellige højder samt 
skamler skabt med inspiration fra cirkus-
verden. Ideelle til midlertidige udstillinger, 
spontane møder eller som børnegrupper. 
Med understellene følger den plane, 
stabile bordplade i stål, eller vælg at 
bestille en kuppel i akryl. Sidstnævnte 
er et supplement til opbevaring – alt fra 
brochurer og programmer til de 
mindste besøgendes leg og spil.  

Kombinationsmulighederne er flere, 
uanset om du vælger at bruge et eller 
flere understel. Vælg funktion eller 
kombiner funktioner og grupper i 
forskellige højder efter ønske. 

Skal ikke monteres (kræver ikke 
værktøj). Vi gør det enkelt for dig!

Design Tom Stepp for  
Eurobib Direct.

Bord/podier

Format (Ø x H mm) 
Mini: 456/620 x 440 
Midi: 456/620 x 650 
Maxi: 456/620 x 1010  
Plade: 490/650

Materiale Hvidlakeret metal.
Pakning Der medfølger to plader i 

forskellig størrelse til hvert 
stativ.

6749 mini 1.812,-
6750 midi 1.936,-
6751 maxi 2.259,-

Skammel
Lav en fin børnegruppe ved hjælp af 
borde/podier Mini (6749) og skamlerne 
nedenfor.

Format (Ø x H mm) 
320 x 375

Materiale Hvidlakeret stål med sæde af 
naturkork på birkfiner.

Pakning 2 stk.

6752  2.451,-/pk.

Kuppel
Kuppel i gennemsigtig akryl; supple-
ment til smart opbevaring. Passer til alle 
stativer.

Format Ø640 mm
Materiale Akryl, PMMA.

6748  693,-

En dag i cirkus...
Du kan skabe et spændende miljø 
ved hjælp af Jumbo børnegruppe 
(bord og skamler) og Wildlife 
libraries. Se s. 42-43 for mere  
information.

Ny!

Bordplader (medfølger)
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Showalot-
kollektionen
Multifunktionelle løsninger…
Alsidige, fleksible byggemoduler til
fronteksponering af bøger og billed-
bøger eller opbevaring af paperbacks,
lydbøger m.m. Dertil kommer bordplader, 
så det er nemt at skabe nye funktioner, 
f.eks. søgestationer og læseborde. 
Modificér og flyt rundt efter behov. 
Nemme at montere. Stillesko medfølger. 
Se alle smarte løsninger her. 

Flere farver eller træsorter? Du er vel-
kommen til at spørge. Vi giver dig råd!

Materiale Laminat på krydsfinér.
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.
Vilkår 

Showalot Ladder Plus
Når du vil vise det hele og lidt til…
Placeres, så den læner sig op ad
væggen (kan forsynes med vinkelbeslag
for sikker fastgørelse – medfølger
ikke), eller sæt to sektioner sammen
til en dobbeltsidet, fritstående enhed.
Udstyret med fem flytbare hylder
med frontliste (hylderne kan justeres
i dybden).

Kapacitet  Ca. 45-60 fronteksponerede
 normalbøger/sektion.
Format B632 x D310 x H1760 mm 

Hylder: B600 x D140 mm 
Frontliste: H20 mm

Enkeltsidet
4466 hvid 4.410,-
4467 sort 4.410,-

Dobbeltsidet
4515 hvid 8.002,-
4516 sort 8.002,-

Slidstærkt materiale!
Laminat (HPL) er meget modstands-
dygtigt over for stød og ridser, 
samtidig med at materialet bliver 
ved med at se ud som nyt, også i 
krævende miljøer.

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger 
eller kan downloades i webshoppen.

Vigtig information
Der medfølger ikke skruer til 
vores eksponeringsholdere, da 
skruetypen afhænger af, hvilken 
type væg, de skal monteres på. 
Brug skruer og beslag, der passer 
til din vægtype. Dit lokale bygge-
marked vil kunne hjælpe dig med 
at vælge de rigtige skruer.
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ShowITall Plus
Når man søger information…
Det er nemt at konvertere en dobbelt-
sidet, fritstående Showalot Ladder ved
hjælp af bordplader. Vupti, så har
man en enkelt- eller dobbeltsidet
søgestation! Variable højdepositioner:
F.eks. stående, 994/1094 mm el.
siddende, 710 mm. Alle plader med
udtag til kabelgennemføring.

Format  Bordplade, enkel: 
B600 x D730 mm  
Bordplade, dobbelt:  
B600 x D950 mm

Øvrigt Passer til CPU, maks  
B180 x D400 x H380 mm

Enkeltsidet søgestation
4517 hvid 9.555,-
4518 sort 9.555,-

Dobbeltsidet søgestation
4519 hvid 9.555,-
4520 sort 9.555,-

Har du ombestemt dig?
Du kan altid bestille bordplader separat 
og konvertere en dobbeltsidet Showalot 
Ladder Plus til en søgestation, ShowTall 
Plus med plads til én eller to brugere.

Bord/CPU-plade
4490 enkeltsidet, hvid  1.801,-
4491  enkeltsidet, sort 1.801,-
4492 dobbeltsidet, hvid 1.801,-
4493 dobbeltsidet, sort 1.801,-

Showalot  
Picture Book Plus
Når du vil vise billedbøger…
Showalot Ladders lillebror, lavere,
men bredere og udstyret med to flyt-
bare hylder. Læn dem mod væggen 
eller sammensæt to sektioner til en 
fritstående enhed.

Kapacitet  Ca. 50 billedbøger/sektion.
Format  B1071 x D310 x H1160 mm  

Hylder: B1040 x D140 mm  
Frontliste: H63 mm

Enkeltsidet
4470 hvid  4.410,-
4471 sort 4.410,-

Dobbeltsidet
4521 hvid  9.634,-
4522 sort 9.634,-
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Readalot Plus
Når du vil tilbyde studieborde…
Det er nemt at konvertere en dobbeltsidet,
fritstående Showalot Picturebook
ved hjælp af en større bordplade. Vupti,
så har du et dobbeltsidet studiebord
med eller uden hylder! Variable højde-
positioner: 605 el. 710 mm.

Format  1040 x 1040 mm

4523 hvid 9.434,-
4524 sort 9.434,-

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger 
eller kan downloades i webshoppen.

Har du ombestemt dig?
Du kan altid bestille bordplader separat 
og konvertere en dobbeltsidet Showalot 
Picturebook Plus til et Readalot Plus 
studiebord.

Bordplade
4472 hvid 1.675,-
4473 sort 1.675,-
 

Variabel 
højdeindstilling!

Showalot-
kollektionen
Multifunktionelle løsninger…
Modificér og flyt rundt efter behov. 
Nemme at montere. Stillesko medfølger.

Materiale Laminat på krydsfinér.
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.
Vilkår 
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Boomerang Plus
Indbyd til læsning…
Dobbeltsidet ”bogbord” til front-
eksponering med plads til to titler oven 
på hinanden. Udstyret med fem vinklede
hylder på hver side. Attraktiv og  
lettilgængelig station til f.eks. bognyheder. 
Kan forsynes med skilte (4487-88) og 
hjul (4489).

Kapacitet  Ca. 100 normalbøger.
Format  B884 x D1140  

x H750/1055 mm  
Hylder: B840 x D80 mm

4483 hvid     6.232,-
4484   sort      6.232,-

Hjulsæt (Ø50 mm)
Passer til Boomerang og Boomerang
Mini. To af hjulene er låsbare. 

4489   368,-/pk.

Boomerang Mini Plus
Få de mindste til at bladre…
Som sin storebror, Boomerang, men
ikke lige så dyb og betydeligt lavere.
Attraktiv og lettilgængelig station til
de mindstes billedbøger.
Kan forsynes med hjul, se 4489. 

Kapacitet  Ca. 160 billedbøger.
Format  B884 x D978 x H521 mm

4486  hvid   5.959,-

Skilte
Blanke skilte til egen tekst. 

Format  B800 x D18 x H150 mm 

4487  hvid 776,-
4488  sort 776,-
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Ny!

Maria
Udstilling, quick pick, krybbe,  
siddeplads...
Letplacerede podier i tre højder med 
flere brugsområder. Benyttes samlet i 
forskellige formationer, eller enkeltvis – 
med eller uden topplade. Podierne er 
flotte elementer i indgangspartier, som 
udstillingspunkt i de forskellige afdelinger 
eller som dekorativ vinduesudstilling. 
Enkeltvis kan de også anvendes på 
enden af reolgavlen til udstilling eller til 
at sidde på. Solid, flytbar topplade på 
alle kasserne. Den praktiske krybbe 
indbyder til lån, uden at udstillingen 
ødelægges. Fleksibelt kryds til inddeling 
i 1-4 rum giver god fleksibilitet til 
forskellige medieformater. For optimal 
eksponering, benyt gerne udstillings-
stativer i akryl, anden skilting eller et 
siddelåg, se Tilbehør.

Stillesko og rillede gummimåtter 
medfølger.

Format (B x D x H mm)  
500 x 500 x 400/600/800  
Rum:  
220 x 220 x 140 mm

Materiale Melamin på spånplade.
Øvrigt Hjulplade tilføjer 70 mm i 

højden. 
Pakning 3 stk.
Design BS Eurobib.
Vilkår  

Podier
4574  hvide 6.878,-/pk.
4575  antracit  6.878,-/pk.

Hjulplade
4576  hvid 1.232,-
4577  antracit  1.232,-

Tilbehør
Kombineret låg og siddeplads
Sid behageligt. Låg til det lave podie 
med sæde af kork.

4578  kork/hvid 942,-
4579  kork/antracit 942,-
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Emma
Fang læsernes opmærksomhed...
Funktionelt, alsidigt podie til  
eksponering af bøger eller andre medier. 
God til blikfang ved indgangen eller
som temaspot i de forskellige  
afdelinger. Bland eksempelvis stående 
og liggende bøger eller andre medier 
omkring samme tema.
Se også bogholder i akryl så du kan
fremhæve det, du vil vise. 

Justerbare fødder og hjul medfølger.

Format (B x D x H mm) 
940 x 940 x 1090  
Øverste hylde: 360 x 360

 Midterste hylde: 660 x 660
 Hyldedybde: 300
Hjul Ø50 mm. To af hjulene er 

låsbare. 
Øvrig Hjulpladen tilføjer 70 mm på 

højden. 
Design BS Eurobib.
Materiale Melamin på spånplade.
Vilkår  

 
4361  hvid  5.560,-
4362  antracit  5.560,-
  

Flere farver eller træsorter?
Du er velkommen til at spørge.
Vi giver dig råd! 

Colorit
Brug Wave, In-between 
og de farverige akrylbokse 
fra Colorit-serien til at 
skabe iøjnefaldende 
eksponeringsløsninger 
eller opbevaringsområder 
i dit bibliotek. 
Se side 12-13 og 21.
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Wildlife Libraries
Sæt gang i børnenes fantasi...
Disse dyreinspirerede krybber er udviklet 
til at tiltrække og opmuntre de yngste 
besøgende til at interagere, engagere og 
lade deres fantasi få frit løb!

Vi har arbejdet hårdt på at skabe en 
kollektion af børnemøbler specielt designet 
til biblioteker og andre læringsmiljøer. 
Børnemøbler hvor et legende design, 
smarte funktioner, solid konstruktion og 
godt materialevalg forenes med omsorg 
for både brugerne (børn og voksne) og 
miljøet.

Mød Leopold, Elna & Elof. Hold udkig 
efter deres venner; der er flere, som vil 
flytte ind på bibliotekerne en efter en.

Materiale Laminat på krydsfinér.
Design Louise Hederström og Dan 

Jonsson for Eurobib Direct.
Vilkår 

Leopold
Advarsel til læsende børn!
Løven Leopold er dyrenes konge. Det er 
en ansvarsfuld opgave, som han tager 
meget alvorligt. Det er derfor han ser lidt 
bister ud. På den måde holder han  
”forstyrrende” voksne væk fra læsende 
børn. Leopold giver børn gode læsetips, 
samtidig med at han passer på børnenes 
ret til at læse i fred og ro på deres egne 
præmisser. 
Her indtager Leopold rollen som 
majestætisk billedbogskrybbe med to 
rum. Justerbare stillesko og møbelolie til 
behandling af kanter (valgfrit) medfølger. 
Billedbogskrybben er også udstyret med 
praktiske skillevægge og riflede gummi-
måtter til bunden.

Det er ikke uden grund at løven er  
blevet et vigtigt og ofte brugt symbol  
til bøger med letlæst tekst.

Kapacitet  Ca. 120-140 billedbøger.
Format  (B x D x H mm) 

Gavl: 835 x 740 x 863 
Rum: 4 stk. x 342 x 318 x 
170 (indvendige mål).

7657  4.364,-

Ansvarlig skovbrug
Vores miljøpolitik skal reducere 
CO2-udslip, affald og energi- 
forbrug. Vi arbejder på at 
udvikle og levere miljøvenlige 
og miljøgodkendte produkter. 

Wildlife libraries kollektionen 
er eksempler på nogle af de 
produkter, som vil blive omfattet 
af dette arbejde. Kollektionen 
produceres af træ fra bære-
dygtigt skovbrug.
 

Dyrene 
må gerne

fodres med 
bøger!

Ny!

Grrrr...
Se også Lion & Lioness som 
eksponeringsholder (3394 / 3395) 
på s. 5 eller som etiketter til bog-
rygge (2268) og papiretiketter til 
skillestøtter (2269) på s. 23.
Gør det enkelt for de besøgende at 
finde bøger med letlæst tekst!
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Elna & Elof
På safari imellem billedbøger...
Mød elefanten Elna. Hun elsker at 
omgås børn og lader sig gerne blive 
fodret med bøger (det er tilladt). Bøger 
som hun også generøst deler på sin helt 
egen, specielle måde. Elna er venlig, 
men lidt drilsk. Hun stikker lidt drillende 
snablen frem mod dem som kommer i 
nærheden af hende. Hun vil jo så gerne 
vise bøgerne, som hun kan lide frem.
 
Elna har sine helt specielle gemmesteder 
til bøger, som børn kan udforske, eller 
rum hvor børnene kan kravle ind. 
Det kan naturligvis blive mange bøger 
på én gang, og derfor får Elna hjælp 
af lille Elof. Han går i sin mors fodspor. 
Elof lader også børn slå sig ned og 
bladre i bøgerne.

Gavle
Gavlene er forsynet med indvendige 
riller/konsoller til montering af hylder til 
fronteksponering, billedbogsopbevaring 
og/eller læseplads. Justerbare stillesko 
og møbelolie til behandling af kanter 
(valgfrit) medfølger.

Format  (B x D x H mm) 
Elna: 780 x 1528 x 1328 
Elof: 780 x 1208 x 1000 

Hylder fronteksponering
Alt efter bogformat kan Elnas & Elofs 
snabler udstyres med op til hhv. fire og 
tre hylder; valgfri placering.

Kapacitet  Elna: Ca. 100 frontekspone-
rede billedbøger. 
Elof: Ca. 70 frontekspone-
rede billedbøger.

Format  (B x D x H mm) 
Elna: 740 x 156 x 1100

   Elof: 740 x 156 x 823
   Eksponeringsdybde: 

140 ekskl. forkantliste.

Billedbogsopbevaring
Elna kan udstyres med en hylde og to 
billedbogskrybber eller en læseplads, 
se nedenfor.
Billedbogskrybberne er udstyret med 
praktiske skillevægge og riflet 
gummimåtter i bunden.

Kapacitet  Hylde:  
ca. 70-80 billedbøger.

   Rum: ca. 100-120 billed-
bøger pr. rum.

Format  (B x D x H mm) 
Hylder:  
700 x 334 x 170 (bag) 
Billedbogskrybbe:  
700 x 350 x 170 (foran) 

Læseplads
Elof kan udstyres med en læseplads i 
stedet for to billedbogskrybber hvis det 
ønskes. Se Elof læseplads (7656).

Format  (B x D mm) 
Bordplade: 700 x 318 
Læsehøjde: 501 
Sæde: 700 x 318 
Siddehøjde: 320 

7654 Elna 13.889,-
7655   Elof      8.841,-
7656   Elof læseplads     8.841,-

En dag på savannen...
Du kan let skabe et stykke 
savanne ved hjælp af de  
spektakulære rumdelere Gradient 
på s. 96 i form af store græsstrå 
(elefantgræs?). 

De bidrager til at skabe afskær-
mede zoner til læsende børn. 
Desuden føler Leopold, Elna & 
Elof sig hjemme her.

Ny!

Valgfri placering af hylder.
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Plusserien 
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!

Materiale  Laminat på krydsfinér.
Design  Eurobib Direct.
Vilkår 

Børnebord Plus
Bord til leg og læsning…
Stort, dobbeltsidet børnebord til  
læsning og praktisk opbevaring og 
udstilling af billedbøger. Et bord som 
stimulerer børn til at læse! Den  
forhøjede ryg fungerer både som 
skærmdeler og støtte for billedbøger. 
Stillefødder og riflet gummimåtte  
medfølger. Hjulsæt fås som tilvalg, se 
4485.

Kapacitet Ca. 70-90 billedbøger.
Format (B x D x H mm)  

998 x 998 x 525  
Rum:  
2 x 770 x 205 x 177

Design  Bjarne Hjertvik for  
Eurobib Direct.

7640 hvid 3.313,-
7644 grøn 3.313,-
7645 orange 3.313,-
7646 blå 3.313,-

Billedbogskrybbe Plus
Farveglad billedbogskrybbe…
Fritstående billedbogskrybbe med seks
rum; med fire flytbare skillerum.
Stillefødder og riflet gummimåtte 
medfølger (placeres i bunden).
Hjulsæt fås som tilvalg, se 4485.

Kapacitet Ca. 80 billedbøger.
Format (B x D x H mm)  

740 x 626 x 550  
Rum:  
290 x 200/175 x 200

Design  Bjarne Hjertvik for  
Eurobib Direct.

7650 hvid 3.082,-
7651 grøn 3.082,-
7652 orange 3.082,-
7653 blå 3.082,-

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger 
eller kan downloades i webshoppen.

Hjulsæt (Ø50 mm)
Passer til billedbogskrybbe Plus og
Børnebord Plus, hvoraf to af hjulene
kan låses. (tilføjer 72 mm på højden).

4485  368,-/pk.
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Linnéa
Billedbogskrybbe med justebar ryg…
Vælg enten lav eller høj position. Ved
høj position kan du med fordel bruge
den sporede rygplade til at fastgøre
eksponeringsholdere på.
Stillesko medfølger. Kan forsynes med
hjul (4225), eksponeringsholdere (4333)
og skilteholdere (3256).

Kapacitet  Ca. 170 billedbøger.
Format B945 x D410 x H960/1375 mm
Materiale  Fineret eller lakeret MDF.
Design  Niklas Dahlman for  

Eurobib Direct.
Vilkår 

4325 bøg 4.300,-
4327 birk 4.300,-
4331 hvid  4.300,-

Anette & Anette Plus
Lille rummelig billedbogskrybbe…
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. Fremstillet
i robust laminat. Rumdeler, justerbare 
stillesko og hjul til krybbe medfølger samt 
gummimåtte til rumindretningen. Hjul 
til krybber bestilles separat, se Hjulsæt, 
4489. 

Kapacitet  Ca. 140 + 70 (skuff)
 billedbøger/side.
Format Enkeltsidet:  

B930 x D410 x H750 mm  
Dobbeltsidet:  
B930 x D795 x H750 mm  
Rum: 3 x B898 x D115 mm  
Skuffe: B878 x D380 x  
H320 mm inkl. hjul. 
Rum i skuffe:  
2 x B846 x D167 mm

Materiale Laminat på plywood eller
 finer på MDF.
Design  Eurobib Direct.
Vilkår 

Enkeltsidet

4334 hvid (Plus) 5.940,-
4344 birk 5.581,-
4345 bøg 5.581,-

Dobbeltsidet
4346 hvid (Plus)  9.256,-
4347 birk 7.563,-
4355 bøg 7.563,-

Hjulsæt (Ø50 mm)
Hjul, som passer til Anette Plus. To hjul
kan låses (tilføjer 72 mm til højden).

4489  368,-/pk.

Hjulsæt (Ø50 mm)
Hjul, som passer till Linnéa. To hjul kan
låses (tilføjer 72 mm til højden).

4225  303,-/pk.



46

4337

4225

4235 4335

4336

4236

4338

4340

4339

E K S P O N E R I N G S -  O G  O P B E V A R I N G S M Ø B L E R 

www.eurobib.dkFragt f r i t  f ra 1.000,-  v  Hur t ig lever ing v  2 år s  produkt-  & pr isgarant i

Besøg www.eurobib.dk
Skandinaviens førende webshop med møbler, indretning
og tilbehør specielt udviklet til biblioteker og lærings-
miljøer finder du på www.eurobib.dk.
Meget finder du her i kataloget, men du kan finde 
endnu mere i vores webshop.
Et klogt valg for smarte brugere.

Lille Claus &  
Store Claus
Populær billedbogskrybbe i finér
eller farver...
Billedbogskrybber til udstilling og 
opbevaring. Giver mulighed for udstil-
ling af både forside og ryg. Hjul bestilles 
separat, se 4225.

Materiale Bøge- eller birkefiner på 
spånplade, eller bejset finer  
i rød eller grøn. 

Design Eurobib Direct.
Vilkår 

Lille Claus
Den samme som Store Claus, men lidt
mindre kapacitet.

Kapacitet Ca. 120 billedbøger.
Format B911 x D380 x H707 mm

4236 bøg 3.696,-
4336 birk 3.696,-
4338 rød 4.542,-
4340 grøn 4.542,-

Store Claus
Billedbogskrybbe med to fag til ekspo-
nering og fem fag til opbevaring.
God kapacitet.

Kapacitet Ca. 200 billedbøger.
Format B911 x D450 x H936 mm

4235 bøg 3.989,-
4335 birk 3.989,-
4337 rød 5.665,-
4339 grøn 5.665,-
 

Hjulsæt (Ø50 mm) 
Passer til Store Claus & Lille Claus. 
To af hjulene er låsbare.

4225  303,-/pk.
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Billedbogskrybbe
Populær billedbogskrybbe...

Materiale Bøge- eller birkefineret
 spånplade.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

Billedbogskrybbe, dyb
Billedbogskrybbe til udstilling med fem
løse deleplader.

Kapacitet Ca. 80 billedbøger.
Format B740 x D625 x H550 mm

4065 bøg 2.536,-
4365 birk 2.536,-

Billedbogskrybbe, grund
Billedbogskrybbe til udstilling med tre
justerbare deleplader. Vist med og uden 
Aflastningshylde, 4230.

Kapacitet Ca. 60 billedbøger.
Format B860 x D375 x H585 mm

4229 bøg 1.599,-
4329 birk 1.599,-

Aflastningshylde
Praktisk aflastningshylde til ekstra
opbevaring.

Format B820 x D370 x H87 mm

4230 bøg 662,-
4330 birk 662,-

Hjulsæt (Ø50 mm)
Passer billedbogskrybber.

4224  221,-/pk.

Børnenes egen 
bogbus
Lastet med bøger til eventyrland…
Tag børnene med ud på en køretur
med den klassiske folkevognsbus.
Sjov billedbogskasse i mindre
format med tre rum. Nem at montere.

Kapacitet  Ca. 50-55 billedbøger.
Format B810 x D360 x H310 mm
Materiale  MDF med digitalt tryk.
Design  Werkhaus.
Vilkår 

15100  836,-
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Maxi
Samme som Box Midi, men med otte 
opbevaringsrum nederst.

Kapacitet  Ca. 375 tegneserier.
Format (B x D x H mm)  

720 x 720 x 995 inkl. hjul. 
Øverste rum: 
331 x 331 x 161  
Nederste rum: 
331 x 331 x 341

4568 hvid 5.513,-
4569 birk 5.513,-

Mini
Billedbogskrybbe med fire eksponerings-
rum. Passer perfekt til mindre børn som 
selv vil bladre billedbøgerne igennem.

Kapacitet  Ca. 125 tegneserier.
Format (B x D x H mm)  

720 x 720 x 290 inkl. hjul. 
Rum:  
331 x 331 x 161 

4563 hvid 3.224,-
4564 birk 3.224,-

Midi
Billedbogskrybbe med fire eksponerings-
rum øverst og fire opbevaringsrum
nederst. Nem at overskue og nem at 
komme til.

Kapacitet  Ca. 250 billedbøger.
Format (B x D x H mm)  

720 x 720 x 640 inkl. hjul. 
Øverste rum: 
331 x 331 x 161  
Nederste rum: 
331 x 331 x 341

4566 hvid 4.043,-
4567 birk 4.043,-

Box
Billedbogskrybbe til børn eller tegne-
seriekrybbe til voksne (og barnlige
sjæle). Nemme at placere og på hjul.
Leveres med gummimåtter i bunden af 
de 4 eksponeringsrum.

Materiale Folie i melamin på spånplade.
Hjul  Ø75 mm. To af hjulene kan 

låses.
Design  BCI.
Vilkår  

Flere farver eller træsorter? Du er vel-
kommen til at spørge. Vi giver dig råd!

Ny!Ny!
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Larry
Krybbe til tegneserier og
billedbøger...
Fritstående, enkelsidet billedbogskrybbe i
to højder, giver fleksible løsninger,
der kan udbygges. God tilgængelighed.
Leveres med indsats til hylder, gummi-
måtter og justerbare stillesko. Rumdelere 
bestilles separat.

Kapacitet Ca. 110 billedbøger.
Format Stel: B1118 x D765 x H844 

(lav)/1122 (høj) mm  
Rum: B1068 x D265 (bund) 
/321 x H231 mm

Materiale Lakeret stål.
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.
Vilkår 

4233 lav 3.815,-
4297 høj 3.815,-

Rumdelere
Delere i forskellige rumbredder, 
afhængig af bogstørrelse.

Format (B x D x H mm)  
1048 x 265 (bund)/321 x 231 
3 rum: 340 
4 rum: 255

Materiale Lakeret metaltråd.
Pakning 2 stk.

4398 3 rum 730,-/pk.
4399 4 rum 814,-/pk.

Bogstavark, sæt
Mærk billedbøger og tegneserier …
Etiketter i større format. Velegnet til
mærkning af såvel bøger som reolgavle
og billedbogskrybber. Sælges også 
separat med et bogstav/ark, se 2410-
2441 side 23.

Format 30 x 30 mm 
Tekst Et ark/bogstav: A-Ö, Ü, Æ, Ø.
Pakning  32 ark.

2442  714,-/pk.

Oslo
Mobilt tårn til eksponering og
opbevaring…
Tårn til magasiner, tidsskrifter eller
tegneserier. Kombinerer eksponering og 
opbevaring med hver især 16 holdere 
i akryl til eksponering og opbevarings-
rum. Giver mulighed for overskuelig 
eksponering fra alle sider og rummelig, 
lettilgængelig opbevaring af tidligere 
udgaver. Læg tidligere udgaver løst i 
rummene eller i vores populære
tidsskriftsamlere.
 

Format (B x D x H mm) 
620 x 620 x 1600  
Akrylholdere: 250 x 12 x 320  
Rum: 320 x 250 x 350

Materiale Melamin eller finér på MDF
 eller enhver farve af lakeret
 MDF. Holdere i akryl.
Hjul Ø75 mm. To af hjulene kan 

låses.

4356  bøg 10.481,-
4357  hvid (melamin) 7.272,- 
4358  birk 10.481,-
4359  valgfri farve (lakeret) 10.232,-
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Hjulplade
Sæt en hjulplade på tårnene og gør 
dem mobile. Tårnene har samme højde, 
uanset om der er monteret hjulplade 
eller sokkel på tårnet.

Materiale Lakeret MDF eller finér på 
spånplade.

Hjul Ø50 mm. 2 kan låses.

Book Tower
Vis nyheder, temaer...
Fritstående tårn på sokkel med fem eller 
to hyldefag (ekskl. tophylde). Hvert  
hyldefag har fire rum.

Materiale Sokkel og hylder i lakeret 
eller fineret MDF. Gavle i 
kraftig akryl.

Deign Niklas Dahlman for  
Eurobib Direct.

Vilkår 

Medium

Kapacitet Ca. 190 normalbøger/220
 pocketbøger/360 DVD.
Format (B x D x H mm) 

482 x 482 x 1560 
Rum:  
280 x 175 x 240

4351 hvid 5.292,-
4352 birk 5.292,-

Hjulplade

Format B582 x D582 mm

4407 hvid 1.160,-
4408 birk 1.160,-

Large

Kapacitet Ca. 240 normalbøger.
Format (B x D x H mm) 

552 x 552 x 1800 
Rum:  
320 x 175 x 280

4353 hvid 5.954,-
4354 birk 5.954,-

Hjulplade

Format B652 x D652 mm

4409 hvid 1.160,-
4410 birk 1.160,-

Comic

Kapacitet Ca. 160 billedbøger.
Format (B x D x H mm) 

562 x 562 x 1090 
 Rum:  

240 x 295 x 340

4349 hvid 4.135,-
4350 birk 4.135,-

Hjulplade

Format B662 x D662 mm

4405 hvid 1.160,-
4406 birk 1.160,-

Ny!

Labyrinth
Smart eksponeringstårn på hjul...
Tårn som kombinerer eksponering med 
opbevaring. Høj kapacitet; 20 rum  
fordelt på fem etager. Ideel til 
opbevaring og eksponering af bøger, 
pocketbøger osv. Lav en attraktiv og 
iøjnefaldende eksponering for 
besøgende. Let at flytte!
 

Kapacitet Ca. 300 normalbøger.
Format (B x D x H mm)  

B580 x D580 x H1750 
Rum: B370 x D370 x H305

Materiale Melamin på MDF. 
Hjul Ø100 mm. 2 kan låses.
Design Schulz Speyer. 

5805 hvid/rød 11.466,-
5806 hvid/sort 11.466,-
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Quattro 
Medietårn på hjul...
Mobilt, firesidet eksponeringstårn i
et smart design til fronteksponering
af bøger, tidsskrifter m.m.
Leveres med 20 eksponeringsholdere
(34460), hjulsæt og stillesko.

Kapacitet 4 x 9 udskårne riller inkl.  
20 eksponeringsholdere.

Format B/D500 (bund)/400 (top)  
x H1788 mm (inkl. hjul).

Materiale Lakeret MDF.
Design Niklas Dahlman for  

Eurobib Direct.
Vilkår 

4475 hvid 5.954,-
4476 sort 5.954,-

Ekstra eksponeringsholdere
Vælg holdere i forskellige størrelser.
Passer til Quattro og Quattro Plus. 
Sælges enkeltvis.

Format (B x D x H mm)
Materiale Akryl, PMMA.

34459 100 x 135 x 250 56,-
34460 190 x 170 x 275 78,-

Leder du efter eksponeringsholdere i 
andre materialer? Se vores nye metal-
holdere på side 16 eller et større udvalg 
i webshoppen.

Quattro Mini &  
Midi Plus
Lettilgængeligt medietårn på hjul...
Farverigt tårn til fronteksponering af 
bøger m.m. 16 eksponeringsholdere i 
akryl (34460) samt både stillesko og
hjulsæt medfølger.

Kapacitet Mini: 4 x 5 riller inkl. 12 
eksponeringsholdere. 
Midi: 4 x 7 riller inkl. 16 
eksponeringsholdere.

Format B335 x D335 (base) x 
H1220/1265 mm inkl. hjul. 

Materiale Laminat på plywood i birk.
Design Niklas Dahlman for 

Eurobib Direct.
Vilkår 

Mini
4434 hvid 5.215,-
4435 sort 5.215,-
4436 orange 5.215,-
4437 lime 5.215,-
4438 blå 5.215,-

Midi
4478 hvid 5.954,-
4479 sort 5.954,-
4480 orange 5.954,-
4481 lime 5.954,-
4482 blå 5.954,-

Ny!
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Samlede pakker

6708 hvid 5.062,-
6717 klar/sort 5.062,-
6718 hvid/klar  5.062,-
6719 sort/klar 5.062,-
6723 sort 5.062,-

Just Now
Letplaceret eksponering 
og udstilling...
Fritstående og vægstående enheder i 
fire etager til eksponering af bøger og 
andet i herlig kombination. 
Ideelle til at fremhæve nyheder, genrer 
eller temaer. Placer enkeltvis, saml flere 
eller kombiner fritstående og 
vægstående enheder. Kombiner også 
gerne med displayholdere i akryl. 
Skab spændende zoner til nyheder og 
temaer!

Materiale Lakeret MDF. 
Design Tom Stepp for Eurobib Direct
Andet Stillesko medfølger.

Fritstående
 

Format B360 x D360 x H1775 mm 
Rum:  
B322 x D322 x H333 mm

Vilkår  

4585  6.972,-
 
Vægstående 
 

Format B360 x D100 x H1775 mm 
Rum:  
B322 x D81 x H333 mm

Andet Justerbare stillesko og 
 vinkelbeslag medfølger.

4586  4.858,-

Cube
Alsidigt og bygbart...
Smart eksponerings- og udstillingstårn.
Alsidigt, bygbart system til 
fronteksponering af bøger, magasiner 
og udstillingsformål. Skab nye, spæn-
dende eksponeringer og udstillinger – 
alt i ét. Mulighederne er ubegrænsede.

Kapacitet 4 normalbøger pr. holder.
Format (B x D x H mm inkl. holdere)
 390 x 390 x 1565
 Eksponeringsdybde, holdere:
 240 x 40 x 70
Indeholder  Hvert tårn består af top-/
 bundplade + 5 stk. kuber,
 4 stk. bogholdere + 1 stk.
 mellemdel (kun i 6718 og 

6719). 
Materiale Akryl, PMMA. 
Design Franz James for  

Eurobib Direct.
Vilkår 

Kontakt kundeservice hvis du ønsker en anden 
farve på rammen!

Ny!
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Ope 
Én løsning, flere muligheder...
Eksponér bøger, andre medier eller 
genstande med dette innovative og 
brugervenlige modulære koncept fra 
norske Ope. Skab attraktive fokus-
punkter, temaudstillinger eller rumdelere 
ved at fjerne, tilføje og flytte rundt efter 
behov. 
Her snakker vi både alsidighed og 
tilpasningsmuligheder. Og det er enkelt 
at montere selv helt uden værktøj. 
Dette er takket være Opes egen beslag-
løsning som er lige så enkel som genial.  

Systemet består af få komponenter, 
som kan kombineres og kompletteres 
på flere forskellige måder.
Her viser vi nogle mulige opsætninger. 
Du kan selvfølgelig udforme egne 
løsninger selv.

Vælg imellem den store (Maxi) eller lille 
(Mini) modulpakke. Et system, som kan 
bygges om igen og igen.

Materiale Strukturlakeret MDF / fineret 
MDF i olieret eg (massive 
kantlister).

Design Ope for Eurobib Direct.
Vilkår 

Ope Maxi

Indeholder Komplette moduler i eg:
 S: 360 x 360 x 360 mm 
 L: 600 x 360 x 600 mm
 Yderpaneler i hvid:  

4 stk. 360 x 600 mm 
9 stk. 360 x 360 mm 
Inderpanel i hvid:  
4 stk. 360 x 360 mm

 Beslag: 
5 stk. 3-vejskopling

 46 stk. 2-vejskopling. 
 20 stk. selvklæbende 
 gulvbeskyttelse.
 20 stk. dækknapper (eg).

4580  11.981,-

Ope Mini

Indeholder Komplette moduler i eg: 
360 x 360 x 360 mm

 Yderpaneler i hvid: 
9 stk. 360 x 360 mm

 Inderpaneler i hvid:  
3 stk. 360 x 360 mm

 Beslag: 
5 stk. 3-vejskopling. 

 30 stk. 2-vejskopling. 
 12 stk. selvklæbende 
 gulvbeskyttelse.
 12 stk. dækknapper (eg).

4581  8.522,-

Montering uden  
brug af værktøj

Når du har valgt en opsætning, 
bygges det enkelt op med få 
komponenter. 
Monteringen sker helt uden 
værktøj, medfølgende beslag 
klikkes på pladerne.

Det er lige så enkelt at demon-
tere systemet for at bygge det 
op igen i en anden opsætning, 
hvis behovene ændrer sig.

Større system?  
Flere løsninger, muligheder eller 
større systemer? 
Spørg os gerne, vi gir dig råd!
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Malmø
Særdeles rummeligt møbel...
Rummeligt AV-møbel til eksponering 
og opbevaring af CD'er/DVD'er. Møblet 
leveres færdigsamlet med fem hylder
på hver seks fag og en nedre 
opbevaringshylde. Vælg mellem model 
med eller uden skuffer. Justerbare 
stillesko medfølger.

Materiale Knivskåret, klarlakeret birke/
 bøgefinér på MDF med
 kantlister af massiv birk/bøg.
 Hyldeopdelere af massiv birk/
 bøg og metaltråd.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

Flere farver eller træsorter? Du er vel-
kommen til at spørge. Vi giver dig råd!

DVD-møbel
Kapacitet Udstillingshylder: maks. 210 

stk. 1870 alt. 180 stk. 1869.  
Opbevaringsskuffer: maks. 
336 stk. 1870 alt. 300 stk. 
1869.

Format (B x D x H mm) 
1060 x 600 x 1300 
Rum: 150 x 100 
Skuffe: 150 x 380 x 233 
Opbevaringshylde (uden  
skuffer): 1005 x 574 x 537

Med skuffer
37379 birk 12.321,-
37380 bøg 12.321,-

Uden skuffer
37381 birk 9.764,-
37382 bøg 9.764,-

CD-møbel
Kapacitet Udstillingshylder: maks. 270 

stk. 2962 alt. 180 stk. 2852.  
Opbevaringsskuffer: maks. 
432 stk. 2962 alt. 336 stk. 
2852.

Format (B x D x H mm) 
1060 x 600 x 1300 
Rum: 150 x 100 
Skuffe: 150 x 380 x 135 
Opbevaringshylde (uden  
skuffer): 1005 x 574 x 210

Med skuffer
34379 birk 12.321,-
34380 bøg 12.321,-

Uden skuffer
35431 birk 9.764,-
35432 bøg 9.764,-
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Larry
AV-krybbe i robust design...
Fritstående, enkeltsidet AV-krybbe i
robust design med fleksibel 
eksponering/opbevaring i tre etager. 
Designet giver større tilgængelighed.
Leveres med indsats til hylder og 
stillesko. Delere (to varianter til 6- eller
7-rum og koblingsbeslag (til at sammen-
sætte to eller flere enheder) bestilles 
separat. Enkel at montere.

Kapacitet 6 rum: ca. 120 Unikeep 
CD-boks, se 3801. 
7 rum: ca. 150 lydbogs-
emballager, se 2813 alt. 224 
CD-emballage, se 2962.

Format (B x D x H mm) 
1118 x 765 x 1122 
Rum: 1068 x 167 x 166

Materiale Lakeret metal. 
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.
Vilkår 

4342  5.014,-

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger 
eller kan downloades i webshoppen.

Discorama
Krybbe med mange muligheder...
Funktionel og etageinddelt AV-krybbe til
eksponering og opbevaring af AV-titler.
Opbygget i fem rækker med hver seks
rummelige fag, der bidrager til at skabe
overblik og lettilgængelighed.
Leveres med riflet gummimåtte, delere
og stillesko.

Kapacitet Ca. 360 stk. CD'er.
Format (B x D x H mm)
 1195 x 660 x 1320  

(inkl. stillesko).
 Indv. mål:  

1160/182 (rum) x 110 x 67
Materiale Trædetaljer i birkefinér på
 MDF. Stel i pulverlakeret stål.
 Delere i forzinket tråd.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

4060 birk/grå 6.636,-
4061 birk/hvid 6.636,-
4062 hvit/hvid 6.636,-

Rumdelere
Brug delere til at opnå forskellig bredde
på rum afhængig af valg af emballage.

Format  (B x D x H mm) 
1048 x 162 x 195 
6 rum: 170 
7 rum: 145

Materiale Lakeret metaltråd.
Pakning 3 stk.

4318 6 rum 740,-/pk.
4319 7 rum 940,-/pk.
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Storeandhide Plus
Ekstra opbevaringsrum på hjul.

Format B878 x D350 x H335 mm 
inkl. hjul.

Materiale Laminat på krydsfinér.
Hjul  Ø50 mm
Vilkår 

4506 hvid 2.189,-
4507 sort 2.189,-

Showandstore Plus
Eksponering og lettilgængelig 
opbevaring af tidsskrifter…
Pænt, smalt eksponerings- og  
opbevaringsmøbel til tidsskrifter, 
magasiner eller andre serielle 
publikationer. Skabslåge i klar akryl til 
eksponering, generøs eksponeringsdybde 
(velegnet til omfangsrige tidsskrifter). 
De indvendige rum har plads til hele tre 
tidsskriftsbokse i A4-format.
Brugervenlig afstand mellem gulv og det
nederste fag (450 mm).
Showandstore kan suppleres med en
udtræksskuffe på hjul, se Storeandhide.

Format 3 x 3-rum:  
B930 x D370 x H1520 mm 
inkl. justerbar stillesko. 
3 x 4-rum:  
B930 x D370 x H1888 mm 
inkl. justerbar stillesko.  
Rum, indv.: 
B289 x D322 x H322 mm 
Forside, eksponeringsdybde: 
15 mm  
Rum:  
2 x B846 x D167 mm

Materiale Laminat på krydsfinér.
 Eksponeringsholder i akryl.
Design  Bjarne Hjertvik for  

Eurobib Direct.
Vilkår 

3 x 3-rum

4500 hvid 15.623,-
4501  sort  15.623,-

3 x 4-rum
4502 hvid  18.506,-
4503 sort  18.506,-

Sokkel
Erstat den udtrækbare skuffe på hjul med 
en sokkel.

Format B898 x H415 mm 
Materiale Laminat på krydsfinér.

4504 hvid 650,-
4505 sort 650,-

4504

4505

4500 / 4506 

4503 / 4505

4506
4507

4502 / 4506

Stilren bakside også den i laminat.

Flere farver eller træsorter?
Du er velkommen til at spørge?
Vi giver dig råd!
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BOGVOGNE OG 
AFLEVERINGSSKABE

Bogvogne med omtanke for dig og dine behov!

Vores første bogvogn blev lanceret for mere end 50 år siden og mange af dem ruller stadigvæk.
Vi arbejder fortsat ihærdigt på at forbedre vores brede sortiment samt at udvikle nye bogvogne. 
Alt sammen for at kunne lette og effektivisere dit daglige arbejde. Vi giver dig mulighed for at 
vælge mellem forskellige funktioner, udformninger, materialer og farver.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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Pluskollektionen
Funktionel, alsidig, farverig…
Alle vores bogvogne i den populære 
PLUSKOLLEKTION er lavet af laminat på 
plywood med synlige krydsfinérkanter. 
Med andre ord: Modstandsdygtig over 
for stød og ridser samtidig med at 
materialet bliver ved med at se ud som 
nyt, også i krævende miljøer.

Materiale Laminat på plywood med
 lakeret stativ i metal.
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

Halland Plus
Smidig og nem at køre…
Enkeltsidet vogn med fire skråhylder,
hvoraf de to kan flyttes.

Kapacitet  Ca. 70 normalbøger.
Format B540 x D480 x H1115 mm 

Hyldedybde: 207 mm

42162   hvid/hvid   3.749,-
42163   sort/sort   3.749,-
42164   orange/hvid   3.749,-
42165   lime/hvid    3.749,-
42166   grå/sort   3.749,-
 

Flere farver eller træsorter?
Du er velkommen til at spørge.
Vi giver dig råd!

Slidstærkt materiale!
Laminat (HPL) er meget modstandsdygtig over for stød og ridser,
samtidig med at materialet bliver ved med at se ud som nyt, også i
krævende miljøer.

Andre farver?
Vidste du, at du kan bestille vores bogvogne i andre farver? Det mindste
bestillingsantal er 2, og den beregnede leveringstid er 6-8 uger.
Kontakt gerne vores kundeservice for yderligere information.

Plejevejledning
Lettere pletter
Fjernes med en klud fugtet i lunkent vand eller varmt sæbevand,
eller med et almindeligt rengøringsmiddel, som ikke indeholder
slibemiddel eller alkaliske stoffer.

Vanskelige pletter
Fjernes med et passende opløsningsmiddel, som indeholder alkohol, triklo-
retylen, benzin og lign. Sørg for, at pletterne er fjernet helt. Brug derefter 
en klud let fugtet med lunkent vand, og lad til sidst overfladen tørre.

Hjul
Tid til hjulskifte? 
Bestil hjul, Ø125 mm med eller uden 
bremse, sælges stykvis.

501115   med bremse 88,-
501120   uden bremse 78,-
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Halland Virrvarr
Vores bestseller igennem mange år  
i retro Virrvarr mønster!
En bogvogn i det klassiske gråmelerede 
mønster Virrvarr, designet af Sigvard 
Bernadotte. Virrvarr blev designet i 
1958 og produktionen påbegyndt
i 1960. Mønstret havde sin storhedstid 
omkring 1965, hvor det fandtes i så 
godt som ethvert køkken i form af  
køkkenborde, skærebrætter, vindues-
karme og meget mere.

Vores populære bogvogn Halland
med klassisk mønster. En frisk 50+
i retroklæder!
Praktisk, enkeltsidet bogvogn med
fire udstikkende skråhylder med runde
hjørner. To af hylderne kan flyttes.

Kapacitet  Ca. 70 normalbøger.
Format B530 x D480 x H1115 mm
 Hyldedybde: 207 mm
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.
Design  Eurobib Direct 

Mønster: Sigvard Bernadotte.

42167           5.723,-

Prins Sigvard Bernadotte, 
Designprinsen. 
 
En af Sveriges mest berømte formgivere i 1900-tallet, 
som forenede skønhed og funktionalitet med en 
effektiv og rationel produktionsproces. Ophavsmand
til nogle af Skandinaviens mest anvendte og gen-
kendelige brugsgenstande. Dåseåbneren Røde Clara, 
Margretheskålen, Bernadottekanden, sølvarbejder for 
Georg Jensen, skrivemaskinen Facit Privat og utallige 
servicer, hverdagsting og mønstre. Det kan blive en 
lang liste. Altid med samme høje klasse. Sofistikeret. 
Stringent… er et par af nøgleordene.

Ørestad Plus
Smidig, let at køre, godt greb…
Enkeltsidet bogvogn med fire hylder
hvoraf tre er justerbare.

Kapacitet   Ca. 70 normalbøger.
Format B460 x D497 x H1150 mm 

Hyldedybde: 250 mm
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.

5065   hvid/hvid      4.046,-
5067   lime/hvid       4.046,-
5068   grå/hvid 4.046,-
   

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger 
eller kan downloades i webshoppen.
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Gotland Plus
Smidig, kompakt, rummelig…
Dobbeltsidet vogn med fire flytbare
hylder på hver side.

Kapacitet   Ca. 135-150 normalbøger.
Format B665 x D430 x H1090 mm 

Hyldedybde: 210 mm

4613   hvid/hvid      5.513,-
4614     sort/sort      5.513,-

Gotland Plus, laptop
Smidig, kompakt, 
med plads til laptop…
Dobbeltsidet vogn. Tophylde med
gummimåtte og tre flytbare hylder
på hver side.

Kapacitet  Ca. 100-115 normalbøger.
Format B665 x D430 x H1090 mm
 Hyldedybde: 210/440 mm

4615     hvid/hvid  5.985,-

Øland Plus
Kompakt med god hyldeafstand…
Enkeltsidet vogn med tre faste 
skråhylder. Velegnet til større bøger
og ringbind.

Kapacitet  Ca. 100 normalbøger.
Format B1010 x D350 x H1090 mm 

Hyldedybde: 250 mm

4625   hvid/hvid   4.410,-
4626   sort/sort     4.410,-
4627   orange/hvid   4.410,-
4628   lime/hvid    4.410,-
4629   grå/sort  4.410,-

Kontrollér hjulene!
Husk, at hjulene på din bogvogn skal efterspændes efter nogen tids brug (ca. 6 måneder). Vi anbefaler
også, at du tjekker hjulbeslaget en gang om året og om nødvendigt efterspænder det. Pas godt på det
tilspændingsværktøj, du får sammen med din vogn. Det varierer afhængigt af vognmodellen.
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Ven Plus
Stor, anvendelig bogvogn…
Dobbeltsidet vogn med tre plane
hylder, hvoraf den ene kan flyttes.
Også velegnet til mapper.

Kapacitet  Ca. 200 normalbøger.
Format   B1010 x D430 x H1090 mm 

Hyldedybde: 423 mm

4603   hvid/hvid   5.177,-
4604   sort/sort    5.177,-
4605   orange/hvid   5.177,-
4606   lime/hvid    5.177,-
4607   grå/sort   5.177,-

XL Plus, aflevering
Mobil ”minibogreol”…
Storebror til Øland Plus. Enkeltsidet
vogn med fire faste skråhylder.
Skab et blikfang for afleverede bøger.
Også velegnet til mapper.

Kapacitet  Ca. 135 normalbøger.
Format B1010 x D350 x H1480 mm 

Hyldedybde: 250 mm 

4572     hvid/hvid   5.843,-
4573     sort/sort    5.843,-

XL Plus, udstilling
Stor kapacitet (i højden)…
Storebror til Gotland Plus. Dobbeltsidet
vogn med seks flytbare hylder på hver
side. Velegnet til udlån på arbejds-
pladser eller som blikfang til nyheder.

Kapacitet  Ca. 280 normalbøger.
Format B665 x D430 x H1695 mm 

Hyldedybde: 210 mm 

4570   hvid/hvid      7.453,-
4571     sort/sort      7.453,-

Flere farver eller 
træsorter? Du er velkommen 
til at spørge. Vi giver dig råd! 
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Frontbogvogne
Rummelige, med godt greb...
Håndtagene giver godt greb for alle
brugere uanset højde.

Materiale Lakeret MDF og metal.
Hjul Ø100 mm med  

stødbeskyttelse.
Design Schulz Speyer.
Vilkår 

Crossrunner
Bogvogn med fire faste, let vinklede
hylder med rigelig afstand mellem
hylderne. Passer også til bøger i større
format.

Kapacitet Ca. 80 normalbøger.
Format B610 x D540 x H1400 mm
 Hyldeafstand: 310 mm
 Hyldedybde: 250 mm

4450 rød 6.894,-
4452 hvid 6.894,-

Mini Crossrunner
Bogvogn med tre faste, let vinklede
hylder med rigelig afstand mellem
hylderne. Passer også til mapper.

Kapacitet Ca. 60 normalbøger.
Format B610 x D540 x H1220 mm
 Hyldeafstand: 325 mm
 Hyldedybde: 250 mm

4453 rød 6.335,-
4454 hvid 6.335,-
4463 grøn 6.335,-
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Tag et kig ind
gennem nøglehullet

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK

www.eurobib.dk
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Ny!

Ny!

Push & Pull 
Brugervenlige, alsidige og 
ergonomiske… 
En serie af smidige, enkeltsidet  
bogvogne med stor køreglæde. 
Gennemarbejdet konstruktion, slidstærke 
materialer i god kvalitet og høj grad af 
brugervenlighed er nogle af stikordene. 

Stativets udformning med et nøglehul  
er lige så enkelt som genialt; giver et 
godt greb (skåner skuldre og ryg), 
passer alle uanset højde og kan flyttes 
fra begge sider (Push & Pull). 
Kassetterne er let bagudvente, 7˚. 
Kassetterne leveres med fire hylder, 
hvoraf to er flytbare. Hertil kommer en 
god hyldedybde. 

Vognene er udformede i overens-
stemmelse med de hollanske ARBO-
retningslinjer for arbejdsmiljø.

Se også Expo, eksponeringsvogn i 
samme serie.

Materiale Stativ i lakeret metal med 
kassetter i laminat eller olie-
ret birkefiner.

Hjul Ø125 mm. Alle hjul kan 
låses.

Design Bjarne Hjertvik for  
Eurobib Direct.

Vilkår 

Flere farver eller træsorter? 
Spørg os, vi giver dig råd!

Combi
Allround vogn med kassetter i lidt 
større format; fire hylder, hvoraf to er 
flytbare. God hyldedybde, som også 
passer større bøger eller mapper.

Kapacitet Ca. 44 folio/18 ringbind, A4.
Format B500 x D615 x H1330 mm
 Hyldedybde: 280 mm 

Hyldelængde: 366 mm 
Højde, laveste hylde:  
436 mm

5003 hvid 5.155,-
5004 birk 4.565,-

Midi
Vogn i et lidt mindre format med fire 
hylder hvoraf to er flytbare.

Kapacitet Ca. 44 normalbøger.
Format B500 x D615 x H1330 mm
 Hyldedybde: 236 mm 

Hyldelængde: 366 mm 
Højde, laveste hylde: 436 mm

5001 hvid 5.100,-
5002 birk 4.520,-
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Ny!

Bookwalker
Lette, praktiske, aftagelige kassetter...
Vogn med tre kassetter, der kan tages
af. Kassetterne fastgøres nemt i den
ønskede position og kan også anvendes
som stående bogstativer på en skranke.
Stellet hælder 15° for at lette arbejdet
med håndtering af bøger. Kassetterne
kan stables. Stellet kan også stables i
dybden (uden kassetter).

Kapacitet Ca. 55 normalbøger..
Format B500 x D590 x H1257 mm.  

Indvendigt mål, kassette: 
B440 x D210 x H210 mm.

Materiale Forkromet stativ i metal med 
kassetter i plast, PP.

Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 
låses.

Design Björn Dahlström for  
Eurobib Direct.

Vilkår 

4227  2.350,-

Ekstra kassetter

Enhet 3 stk.

422720  760,-/pk.

Expo 
Fleksibel, brugervenlig 
eksponering på hjul…
En smidig, enkeltsidet eksponerings-
vogn på hjul til fronteksponering af 
bøger og andre medier. Kan også 
anvendes til opbevaring af f.eks. pock-
et- og mangabøger. Udstyret med fire 
hylder med forkant; valgfri placering  
og justerbar i dybden. Desuden et brug-
bart, ekstra opbevaringsrum bagpå; 
letter arbejdet med at opsætte nye 
titler!
Konstruktionen giver både godt overblik 
og tilgængelighed.

Kapacitet Fronteksponering:  
ca. 35-40 normalbøger.  
Frontopbevaring:  
ca. 110-120 pocketbøger 
eller ca. 225 mangabøger.

Format B970 x D662 x H1330 mm
 Eksponeringsdybde: 140 mm 

Hyldelængde: 843 mm 
Højde, laveste hylde: 423 mm

5005 hvid 6.765,-
5006 birk 6.260,-
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Opbevaring i ståhøjde mindsker 
slitagen på ryg og led. Et velegnet 
arbejdsredskab til transport af 
bøger.

Ergoline
Brugervenlig, ergonomisk...
Vogn i god højde med tre hylder, hvoraf
den mellemste kan flyttes.

Kapacitet  Ca. 70 normalbøger.
Format B545 x D610 x H1320 mm
 Hyldedybde: 190 (øverste)/ 

220 mm
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.

4010 bøg/hvid 3.308,-

Halland 
Vores bestseller...
Praktisk, enkeltsidet vogn med fire 
skråhylder, hvoraf to kan flyttes.

Kapacitet  Ca. 70 normalbøger.
Format B520 x D350 x H1115 mm 

Hyldedybde: 185 mm 

4212  bøg/brun 2.625,-
4213 bøg/rød 2.625,-
4214 bøg/hvid 2.625,-
4215 birk/hvid aluminium 2.625,-
4216 birk/grafitgrå 2.625,-

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger 
eller kan downloades i webshoppen.

Klassiske vogne!

Materiale Stel (inkl. evt. bagkantslister)
 i lakeret stål. Gavle,
 bagbeklædning og hylder i
 spånplade med klarlakeret
 bøgefinér (Halland fås også
 i birk, se 4215/4216).
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.
Design Eurobib Direct. 
Vilkår 
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Ven 
Alsidig bog- & transportvogn...
Dobbeltsidet vogn med stor volumen
og tre rummeligt dimensionerede
gennemgående hylder.
Alsidig vogn med høj kapacitet.

Kapacitet  Ca. 200 normalbøger.
Format B1010 x D430 x H1090 mm 

Hyldedybde: 423 mm 

4601 bøg/rød 3.780,-
4602 bøg/hvid 3.780,-

Gotland
Funktionel, let at køre, rummelig...
Funktionel dobbeltsidet vogn med
mellemvæg og otte hylder, som kan
flyttes. En mindre vogn, men med
god kapacitet.

Kapacitet  Ca. 135-150 normalbøger.
Format B665 x D430 x H1090 mm 

Hyldedybde: 180 mm 

4611 bøg/rød 3.914,-
4612 bøg/hvid 3.914,-

Øland 
Kompakt, god hyldeplads...
Funktionel, enkeltsidet vogn med tre
faste skråhylder, der er rummelige,
både hvad angår dybden og afstanden
mellem hylderne.

Kapacitet  Ca. 100 normalbøger.
Format B1010 x D350 x H1090 mm 

Hyldedybde: 250 mm 

4621 bøg/rød 3.638,-
4622 bøg/hvid 3.638,-
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Larry
Slidstærk vogn, vendbare hylder...
Enkeltsidet vogn med tre skråhylder, 
der kan tages af. Vælg placeringen 
af hylderne ved hjælp af de bærende 
tværgående stivere. Nem at montere. 
En vogn, som forener funktion og 
ergonomi.

Kapacitet Ca. 60 normalbøger.
Format B550 x D660 x H1080 mm 

Afstand mellem gulv og
 nederste hylde: ca. 300 mm.
 Hyldedybde: 200 mm.
Materiale Lakeret metal.
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.
Design Louise Hederström for  

Eurobib Direct.
Vilkår 

4256 hvid 4.099,-
4262 sort 4.099,-

Selma
Let, praktisk allroundvogn...
Vogn i en stabil udførelse. Vognen er
tilpasset perfekt til aktiviteter på smalle
arbejdsområder, f.eks. i arkivmiljøer.

Kapacitet 26 A4-mapper/50 nor-
malbøger.

Format B981 x D350 x H900 mm  
Afstand mellem gulv og

 nederste hylde: 300 mm.
 Hylder: B735 x D252 mm.
Materiale Lakeret metal.
Hjul Ø125 mm. To af hjulene kan 

låses.
Design Eva Nyberg for  

Eurobib Direct.
Øvrig Vognen leveres monteret
 (undtagen hjul).

5010 hvid/sort 3.581,-
5011 hvid aluminium 3.581,-
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Afleveringsskabe
Lette at placere og med låsbart
afleveringsrum til indendørs brug.

Bob
Udstyret med beslag nederst (tyveri-
sikring). Leveres med stillesko, smart
transportvogn på hjul (kan også
bestilles separat) og selvhæftende
piktogram (bøger og CD’er/DVD’er).
Hjulsæt kan købes separat, se 2402.

Kapacitet Ca. 60 normalbøger.
Format B540 (front)/310 x D630 x 

H870 (front)/760 mm 
Bogsprække: B340 x H70 mm 
Transportvogn:  
B360 x D610 x H370 mm

Materiale Lakeret metal.
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.

4251 rød 5.774,-
4252 antracit 5.774,-

Hjulsæt (Ø50 mm)
Dobbelte, robuste møbelhjul.

2402  375,-/pk. 

WR 1
Mobilt afleveringsskab med side-
parti, der kan åbnes (med lås) for enkel 
adgang til afleverede bøger. Forsynet 
indvendigt med bogkasse med blød 
bund. Bogsprækken er monteret med 
bogsprækkebeskyttelse (forhindrer 
uberettiget adgang) og skinne til blød 
landing.

Kapacitet Ca. 60 normalbøger.
Format B800 x D455 x H870 mm 

Bogsprække:  
B320 x H70 mm  
Bogkasse:  
B600 x D400 x H320 mm

Materiale Foliebeklædt spånplade.
 Bogkasse i plast, PE.
Hjul Ø75 mm. Alle låsbare.
Design Schulz Speyer.
Vilkår 

5804  6.938,-

Lund
Funktionelt, låsbart afleveringsskab.

Kapacitet Ca. 50 normalbøger.
Format B500 x D400 x H885 mm 

Bogsprække: B460 x H75 mm
Materiale Bøge- eller birkefineret
 spånplade.
Øvrig 40 mm tyk indvendig
 bundplade af selvslukkende
 koldskum.
Design Eurobib Direct.
Vilkår 

4237  bøg 2.702,-
4232  birk 2.702,-

Dårligt vejr?
Se vores populære 
afleveringsskab til udendørs 
brug på næste 
side. Ideel 
til mindre 
biblioteker 
med begrænsede 
åbningstider.
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Maya
Døgnet rundt, i al slags vejr...
Robust, aflåseligt afleveringsskab i
metal til udendørsbrug. Egnet til biblio-
teker med begrænsede åbningstider.
Skabet er udviklet i samarbejde med
nogle udvalgte norske biblioteker.
Udstyret med glidebane og tilpasset
opsamlingsvogn på hjul med håndtag.
Skabet er meget tungt! For ekstra tyveri
sikring kan kabinet belastes med for 
eksempel betonplader (placeres i soklens 
hulrum) eller fastgøres til gulvet med 
bolt / kæde.

Kapacitet Ca. 80 normalbøger.
Format B480 x D600 x H970 mm  

Opsamlingsvogn:  
B430 x D530 x H480 mm 
Bogsprække: B340 x H70 mm

Materiale Lakeret metal.
Design BS Eurobib.
Andet To nøgler medfølger.

4253  13.418,-

Det er ikke til at se 
skoven for bare dyr



71www.eurobib.dk Best i l  i  vores webshop e l le r  r ing 76 78 26 11.

BOGSTØTTER 
OG REOLSYSTEMER 

Bibliotekerne og deres udformning er vores lidenskab og mission!

Med hengivenhed, nysgerrighed, erfaring og ekspertise skaber vi innovative, udtryksfulde og 
funktionelle løsninger til moderne biblioteker over hele verden. På de følgende sider finder 
du en oversigt over vores mest efterspurgte reoler samt et udvalg af smarte reolfunktioner og 
bogstøtter.

Vi har mere at vælge imellem i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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Cecilia
Stabile, gribevenlige...
Praktisk bogstøtte i solidt design.
Fås i to størrelser (S og L).

Format (D x H mm) 
S: 120 x 150 
L: 150 x 220

Materiale Lakeret metal.
Pakning 10 stk.

3176 S 456,-/pk. 
3177 L 456,-/pk.

Twigs
Lige så dekorativ som brugervenlig... 
Bogstøtte i lidt større format med udstik-
kende dekorative blade og som taler sit 
tydelige sprog: ”Her er jeg, let at gribe 
og flytte”! 

Bogstøtten kan også bruges til mærkning.

Format B226 x D110 x H246 mm
Materiale Lakeret metal.
Design Louise Hederström for 

Eurobib Direct.

3819 højre 79,-
3820 venstre 79,-
 

PS

Let, gribevenlig...  
Let, gribevenlig bogstøtte i kraftig
plast med antiskridtape.

Format D140 x H215 mm
Materiale Plast, PS. 
Pakning 10 stk.

3218 transparent, grå 341,-/pk.
3219 transparent, klar 341,-/pk.
3221 lys grå 341,-/pk.
 

XL
Til større bøger…
Stor og god bogstøtte i hvidlakeret
metal; ideel til bøger i foliostørrelse.

Format B/D150 x H220 mm
Materiale Lakeret metal.

3178   hvid 39,-
3179   grå 39,-

Den kloge ugle giver gode råd!
Brug gerne den udstikkende del 
med blade til mærkning, se f.eks. 
Bogstavark og Symboletiketter 
på s. 23.

Ny!

Antiskridtape
Slut med at glide... 
Påsættes forskellige produkter og 
forhindrer dem i at glide, eksempelvis 
bogstøtter.

Format B40 mm x L25 m
Materiale Sort silikonetape med  

nopret overflade.

2725  2.444,-

Større bestillinger?
Spørg om et tilbud.
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Hold on 
Gribevenlig...
Stilfuld og brugervenlig bogstøtte.

Format D148 x H205 mm
Materiale Lakeret metal.
Design Niklas Dahlman for  

Eurobib Direct.
Pakning 10 stk.

3252 hvid 343,-/pk.
3253 sort 343,-/pk.

Stopper
Multifunktionel med forkant...
Praktisk bogstøtte med forkant  
(stopper); holder bogstøtten på plads 
samtidig med at forkanten kan bruges 
til skiltning/mærkning.

Format D125 x H170 mm 
Forkant: B130 x H25 mm

Material  Lakeret metal. 
Pakning 10 stk.

3276 grå, højre 249,-/pk.
3277 hvid, højre 249,-/pk.
3278 grå, venstre 249,-/pk.
3279 hvid, venstre 249,-/pk.

Clip-on
Lette at placere... 
Påsættes hyldeforkanten. Passer til en 
hyldetykkelse på 22 mm.

Format D140 x H190 mm
Materiale Lakeret metal.
Pakning 10 stk.

3325 venstre 281,-/pk.
3326 højre 281,-/pk.

Regular
Vores bestseller...
Funktionel bogstøtte i flere farver.

Format B/D150 x H170 mm
Materiale  Lakeret metal.
Pakning 10 stk.

3171 grå 226,-/pk.
3172 blå 226,-/pk.
3242 rød 226,-/pk.
3173 sort 226,-/pk.
3174 hvid 226,-/pk.
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www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK Ring til os på tlf: 76 78 26 11
– Vi hjælper dig med både små og store løsninger.

Et prisvindende bibliotek i Frankrig, en spændende 
designløsning i Aabenraa eller de allersidste design trends 
og tips - bare for at nævne noget. Vores indretningsunivers 
med bibliotekdesign er fyldt med projektbilleder fra hele 
verden. Find attraktive designløsninger og kvalitets-
produkter i et smart design og få masser af inspiration 
på vores hjemmeside. Lad os hjælpe dig med at realisere 
dine idéer helt ned til mindste detalje. 

FIND INSPIRATION I VORES MAGISKE 

INDRETNINGSUNIVERS

Vi kan så meget mere end det du kan 
se på vores hjemmeside, i webshop-
pen og i dette katalog - og på de 
følgende sider giver vi dig en kort 
præsentation af vores reolsystemer, 
som du kan sætte på ønskelisten for 
dit unikke bibliotek. 

WE ARE LIBRARY PEOPLE 

- WE CAN DO IT!
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Dimensioner (mm)
• Højde: 1220, 1520, 1820 og 

2120
• Bredde: 750, 900 og 1000
• Dybde: 225, 250, 300 og 400

Gavle  
• Ydergavle i træ, perforeret stål 

og glas med eller uden tophylde 
i træ eller metal.

• Eksponeringsgavle i træ.
• Hele rygbeklædninger i træ eller 

som opslagstavle med stof.

Hylder
• Plane, skrå og med skilteprofil.
• Træ eller metal.
• Med eller uden bagkant.

Farver
• Metalkomponenterne kan  

pulverlakeres i valgfri farve.
• Trækomponenterne kan produ-

ceres i forskellige finérsorter 
eller lakeres i valgfri farve.

Funktioner
• Tidsskrifteksponering.
• Opbevaring og/eller ekspone-

ring af bøger, tidsskrifter eller 
andre medier.

• Skabe, arbejdsstationer,
 siddefunktioner m.m.
• AV-udstyr.

Tilbehør
• Hjul, skilte, bogstøtter, ekspo-

nering, belysning m.m.

Bredt udvalg af systemløsninger
• Runde reoler.
• Eksponeringsreoler og -møbler i 

stål.
• Arbejdsarealer, rumdelere m.m.

Aabenraa Bibliotek, Danmark

Johnstone Bibliotek, Storbritannien

Lyon 5e St-Jean Bibliotek, Frankrig

60/30 klassisk stålreol

Funktionel, fleksibel og æstetisk…
60/30 klassisk stålreol er et fritstående
system, som er resultatet af mange års
erfaring og succes. Et fleksibelt produkt-
koncept, som er blevet udviklet gradvist
gennem årene. Opbygningen i sektioner
og bredden i sortimentet giver en opti-
mal udnyttelse af rummiljøet.

Reolsystemets fleksibilitet giver mulighed
for en omfattende variation af indi-
viduelle løsninger. En egenskab, som 
værdsættes af såvel arkitekter som 
kunder i ethvert biblioteksprojekt.

Her finder du enkeltsidet, dobbeltsidet 
og væghængte reoler i forskellige 

udformninger, gavle i forskellige materialer, 
hylder til forskellige formål, et bredt 
sortiment af smart tilbehør, som giver 
uanede muligheder for biblioteket. Og 
det hele i valgfri farve. Mulighederne er 
uendelige!

Svanemærket 

Alle ståldele i 
60/30-serien

opfylder kriterierne for
Nordisk Miljømærkning.

Holdbare, sikre og 
miljøvenlige.
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Uniflex, Quadra & 
Rondea reolsystemer 
i stål
Robuste, fleksible systemer med 
enkel montering...
Uniflex, Quadra og Rondea reolsystemer  
i stål byder på et bredt udvalg af  
muligheder til dit bibliotek! Fritstående 
reolsystemer som med forskellige  
rammekonstruktioner, utallige hylder 
og funktioner giver mulighed for  
individuelle udformninger og er specielt 
egnet til såvel større biblioteker som 
folke- og skolebiblioteker. 

Det moderne koncept kan dække 
alle kundens ønsker med enkeltsidet 
og dobbeltsidet reolsystemer, gavle i 
forskellige materialer; hylder til forskel-
lige formål og et bredt udvalg af funk-
tionelt tilbehør som skabe, tidsskriftsta-
tiver, arbejdsstationer og meget mere. 

Mange af reolerne og funktionerne er 
kompatible med alle tre reolsystemer 
i stål.

Bietigheim-Bissingen Bibliotek, Tyskland

Hvad er forskellen på Uniflex, Quadra og Rondea?

Quadra
30 x 30 mm firkantrør i to varianter; 
Quadra-F og Quadra-Q. Quadra-F (F for 
”Flat”) har en enklere, mere minima-
listisk konstruktion; mens Quadra-Q (Q 
for ”sQuareholes”) har en kvadratisk 
udformning af rammen. Gittermodulet 
på 25 mm er enkel at montere og 
justere; helt uden specialværktøj.

Rondea
28 mm rundrør i to varianter; Rondea-F 
og Rondea-W. Rondea-F (F for ”Flat”) har 
en let konstruktion uden hårde kanter. 
Dem som ønsker lidt mere variation i 
konstruktionen kan vælge den mere 
dynamiske Rondea-W-variant (W for 
”Wave”). Gittermodulet på 32 mm er 
enkel at montere og justere; helt uden 
specialværktøj.

Uniflex
30 x 30 mm perforerede firkantrør 
med svejset multifunktionel C-profil;  
muliggør enkel placering af top- og 
bundhylde. Gittermodulet på 25 mm er 
enkel at montere og justere; helt uden 
specialværktøj. 
Tilføjelse af top- og bundhylder på 
Uniflex skaber et lukket reolsystem, 
mens Quadra og Rondea er åbne 
reolsystemer.

Certificeringer
Stålkomponenter er lakeret iht. 
DIN 50.942 med en specielt 
slidstærk og miljøvenlig 
pulverlak. 

De fleste stål fittings er 
forkromet eller galvaniseret 
og giver langvarig korrosion 
beskyttelse.
 
Trækomponenter har 
miljøvenlig lakering eller 
melamin overflade.
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Dimensioner (mm)
• Højde: 1100, 1500, 2050 og 

2250
• Bredde: 500, 750, 900 og 1000
• Dybde: 250 og 300

Gavle 
• Uniflex: Ydergavle i træ, 
 perforeret stål og sikkerheds-

glas/akryl.
• Quadra/Rondea: Ydergavle i per-

foreret stål.

Hylder
• Plane, hjørne, med mærkning af 

sektioner og hængende bogstøtte.
• Skråkonsoller.
• Stål eller træ.
• Med eller uden bagkant.
• Med eller uden sokkel  

(kun Uniflex).

Farver og overflader
• Stålkomponenter kan pulver-

lakeres i vores standardfarver. 
Andre farver kan fås på 
forespørgsel. 

• Trækomponenter kan leveres i 
forskellige finer eller lakeres i 
vores standardfarver. Andre 
overflader, finer og farver kan 
fås på forespørgsel. 

Funktioner
• Tidsskrifteksponering.
• Opbevaring og/eller ekspone-

ring af bøger, tidsskrifter eller 
andre medier.

• Skabe, skydedører, arbejds- 
stationer m.m.

Tilbehør
• Hjul, skiltning, bogstøtter,  

eksponering, belysning, etc.

Bredt udvalg af systemløsninger
• Eksponeringsreoler og -møbler i 

stål.
• Arbejdsarealer, rumdelere m.m.

Bertrix Bibliotek, Belgien

Dresden Neustadt Bibliotek, Tyskland

Veurne Bibliotek, Belgien

For yderligere information og 
tekniske beskrivelser af vores 

standardsortiment kan du 
besøge vores hjemmeside

lammhultsbiblioteksdesign.dk
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Jakobsbergs Bibliotek, Sverige

Softline, Slimline og
Frontline
Klassiske reolsystemer i træ…
Vores reolsystemer Softline, Slimline
og Frontline med udpræget trælook i
moderne skandinavisk design er en af
markedets mest funktionelle og 
fleksible løsninger. Reolsektionerne kan 
udformes og udstyres på flere forskel-
lige måder. 
Monteringen er hurtig og enkel. Du 
kan tilføje eller fjerne sektioner uden 
at skulle nedmontere hele reolkrop-

pen, flytte eller fjerne hylder uden at 
påvirke de øvrige hylder i sektionerne 
ved siden af.
De to gavle i startsektionerne giver et
blødt, behageligt indtryk og er finérbe-
klædte på begge sider med et hulbil-
lede indvendigt til isætning af hylder.
Midtergavlen, som anvendes til at samle
flere sektioner, har et hulbillede på
begge sider.
Reolsektionerne sammenføjes enten
ved hjælp af en stålramme eller en
bagbeklædning i træ.
Alle reolsystemer kan bestilles i forskel-
lige træsorter.

Hylder og andre tilbehørsfunktioner
kan fås i forskellige materialer og farver,
hvilket giver en stor variation af indivi-
duelle løsninger.
Træreolerne følger det samme koncept
som de klassiske stålreoler af typen
60/30, dvs. med enkelt- og dobbeltsidede 
sektioner i forskellige højder, hylder til 
forskellige formål, tilbehør og meget
andet. Dertil kommer et bredt sortiment
af smart tilbehør. Og som nævnt kan
det hele fås i forskellige finérsorter eller
træ lakeret i en valgfri farve.
En mulighed, der også værdsættes af
såvel arkitekter som kunder i ethvert
biblioteksprojekt.

Slimline
Lige, udstikkende gavlfrontkant…
Gavlfrontkanten stikker 26 mm ud i
forhold til hyldens forkant.

Frontline
Lige gavlfrontkant flugter med
hylderne…
Gavlfrontkanten stikker 5 mm ud i
forhold til hyldens forkant.
Frontline gavlen fås i to standardtykkelser:
22 eller 38 mm, som kan kombineres frit
for at skabe forskellige udtryk.

Softline
Rund, udstikkende gavlfrontkant…
Gavlfrontkanten stikker 26 mm ud i
forhold til hyldens forkant.

Hvad er forskellen på Softline, Slimline og Frontline?

Dimensioner (mm)
•  Højde: 920, 1220, 1520, 1820 
    og 2120
•  Bredde: 750 og 900
•  Dybde: 250, 300 og 400

Gavle
• Ydergavle i fineret træ med eller 

uden tophylde i træ eller stål.
• Displaygavle.

Bagvægge
• Åbne (stålrammer) eller hele
 vægge i træ.

Hylder
•  Plane, skrå og med
 skilteprofil.
•  Træ eller stål.
•  Med eller uden bagkant.

Farver
• Trækomponenter kan leveres
 i forskellige træfiner eller lakeres
 i valgfri farve.
• Stålkomponenter kan
 pulverlakeres i valgfri farve.

Funktioner
• Tidsskrifteksponering.
• Opbevaring og/eller eksponering 

af bøger, tidsskrifter eller andre 
medier.

• Skabe, arbejdsstationer, 
 siddepladser, osv.
• AV-udstyr.

Tilbehør
• Hjul, skiltning, bogstøtter,  

eksponering, belysning, etc.

Bredt udvalg af systemløsninger
• Runde reoler.
• Eksponeringsreoler og -møbler i 

træ og/eller stål.
• Arbejdsarealer, rumdelere m.m.

Ansvarlig skovbrug
Vores miljøpolitik skal reducere 
CO2-udslip, affald og energifor-
brug. Vi arbejder på at udvikle 
og levere miljøvenlige og miljø-
godkendte produkter. 

Softline, Slimline og Frontline 
reolsystemer er eksempler på 
nogle af de produkter, som vil 
blive omfattet af dette arbejde. 
Disse reolsystemer kan produ-
ceres af træ fra bæredygtigt 
skovbrug.
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Enestående alsidighed...
Ratio reolsystem er indbegrebet af 
fleksibilitet. Konstruktionen i moduler 
giver høj grad af funktionalitet,  
alsidighed og bidrager desuden til 
udtrykket. Systemet egner sig derfor 
udemærket til både moderne og  
klassiske biblioteksmiljøer.

Ratio kendetegnes ved sine massive 
gavle, som fås i en række udførelser 
for at komplettere hylderne og bag-
væggene. Reolsystemet fås som  
enkelt- eller dobbeltsidet. Det kan 

udstyres med hylder af stål eller træ 
(stikker kun 7 mm ud fra hyldens  
forkant). Derudover er der et bredt 
udvalg af andre funktioner. Resultatet 
er et reolsystem med høj grad af  
tilpasning for at opfylde de fleste  
specifikke krav og ønsker.

Ratio fås i to versioner – Ratio-B og 
Ratio-S. Ratio-B leveres uden top- eller 
bundhylde, og skaber dermed en åben, 
luftig fornemmelse. Ratio-S leveres 
med en top- og en bundhylde med 
sokkel. 

Dette muliggør fuld udnyttelse af 
højden i reolsystemet og er derfor ofte 
ideel til videnskabelige biblioteker med 
store mængder bøger.

Udformningen med sit 32 mm gitter-
modul muliggør enkel montering og 
justering; helt uden brug af s 
pecialværktøj. Læg mærke til at der 
ved montering af Ratio skal være 
mindst tre hylder (top, midt og bund) 
som er faste for at sikre god stabilitet.

Dimensioner (mm) 
•  Højde: 1096, 1512, 1768, 
    2056 og 2248 
•  Bredde: 500, 750, 900 og 1000
•  Dybde: 250 og 300

Gavle  
• Ydergavle findes i træfiner/

melamin, i massivt træ eller i klas-
siskt træfiner. 

• Andre gavle i perforeret stål.

Bagvægge
• Findes med enten skråstiver, 

afstandsramme eller bagvæg i 
træfiner/melamin.

Hylder
•  Plane, skrå og med skilteprofil.
•  Træ eller stål.
•  Med eller uden bagkant. 

Farver og overflader
• Stålkomponenter kan pulver-

lakeres i vores standardfarver. 
Andre farver fås på forespørgsel.

• Trækomponenter kan levereres i 
forskellige træfiner eller lakeret i 
vores standardfarver. Andre 
overflader, finer eller farver fås 
på forespørgsel.

Funktioner
• Tidsskrifteksponering.
• Opbevaring og/eller eksponering 

af bøger, tidsskrifter eller andre 
medier.

• Skabe, arbejdsstationer, skyde-
dører, osv.

Tilbehør
• Hjul, skiltning, bogstøtter,  

eksponering, belysning, etc.

Bredt udvalg af systemløsninger
• Eksponeringsreoler og -møbler i 

stål.
• Arbejdsarealer, rumdelere m.m.

Ternat Bibliotek, Belgien

Haberdashers’ Aske’s Skole for piger, Storbritannien

For yderligere information og 
tekniske beskrivelser af vores 

standardsortiment kan du 
besøge vores hjemmeside

lammhultsbiblioteksdesign.dk

Ratio reolsystem i træ
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76206 / 76207
(Mellem, dobbeltsidet: start fag + 
efterfølgende fag)

One reolsystem
Prisbilligt, melaminbeklædt 
reolsystem!
One er en funktionel reol i en enkel 
udførelse, men helt tilpasset bibliotekets
høje krav. Her forenes både stabilitet og 
slidstyrke i et moderne udtryk. 

Enkel at montere; beslag medfølger!

Reolerne monteres ved hjælp af metal-
kryds, hvilket gør det muligt at tilføje
eller fjerne enkelte fag uden at  
demontere de andre fag. Hver hylde 
kan enkelt flyttes eller fjernes uden at 
øvrige hylder påvirkes.

Materiale Gavle i melamin birkelook.
 Hylder i lakeret stål med
 en klar akrylbagkant.
 Bogstøtter i forkromet metal.
Øvrig Tåler belastning op til 80 kg. 

pr. hylde.
Vilkår 

To hylder kan ændres til skråhylder/
displayhylder.

Reolen leveres med en hængende
bogstøtte (1 stk. pr. hylde undtagen
til tophylden).

Vil du vide mere om funktioner
eller tilbehør som skabe, udtræks-
hylder osv. - kontakt venligst
vores kundeservice.

Lav, enkeltsidet
5 hylder inklusiv tophylder.

Format (B x D x H mm) 
Startfag: 945 x 300 x 1520 
Eftf. fag: 923 x 300 x 1520

76200 startfag  2.804,-
76201 efterfølgende fag  2.457,-

Lav, dobbeltsidet
10 hylder inklusiv tophylder.

Format (B x D x H mm) 
Startfag: 945 x 600 x 1520 
Eftf. fag: 923 x 600 x 1520

76202 startfag  5.198,-
76203 efterfølgende fag  4.379,-

Mellem, enkeltsidet
6 hylder inklusiv tophylder.

Format (B x D x H mm) 
Startfag: 945 x 300 x 1820 
Eftf. fag: 923 x 300 x 1820

76204 startfag  3.234,-
76205 efterfølgende fag  2.709,-

Mellem, dobbeltsidet
12 hylder inklusiv tophylder.

Format (B x D x H mm) 
Startfag: 945 x 600 x 1820 
Eftf. fag: 923 x 600 x 1820

76206 startfag  6.038,-
76207 efterfølgende fag  5.093,-

Høj, enkeltsidet
7 hylder inklusiv tophylder.

Format (B x D x H mm) 
Startfag: 945 x 300 x 2120 
Eftf. fag: 923 x 300 x 2120

76208 startfag  3.570,-
76209 fortsettelse  3.150,-

Høj, dobbeltsidet
14 hylder inklusiv tophylder.

Format (B x D x H mm) 
Startfag: 945 x 600 x 2120 
Eftf. fag: 923 x 600 x 2120

76210 startfag  6.878,-
76211 efterfølgende fag  5.817,-

Hængende bogstøtte, 5 stk.
76215  189,-/pk.

 
Værktøjssymbolet viser, at varen
skal monteres. Standardværktøj
kan være nødvendigt.
Monteringsvejledning medfølger eller 
kan downloades fra webshoppen.
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KONFERENCE  
OG AKUSTIK

Offentlige aktiviteter, stille miljøer…

Her viser vi et udvalg af såvel møbler og udstyr til effektive møder eller konferencer som 
lydabsorberende rumdelere. Se også vores smarte tilbehør til stille miljøer.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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Mixx
Alt hvad du behøver til offentlige 
aktiviteter...
Mixx er en smart serie af mobile og 
lette borde og vogne til møder. Alle er 
justerbare i højden. 

Ideelle at tilføje, fjerne eller flytte rundt 
på – alt efter ønske!

Materiale Understel af anodiseret  
aluminium med teleskop-
funktion (justerbar højde)  
på krydsfod i sandblæst  
aluminium. Plader i 5 mm 
hvidlakeret aluminiumsplade.

Hjul Ø40 mm låsbare hjul (juster-
bare stillesko medfølger).

Øvrig Justerbar højde: gaslift.
Design Ruud Ekstrand.
Vilkår  

Allroundbord
Praktisk lille bord med firkantet 
arbejdsplade.

Format B/D540 x H770-1100 mm

36240  5.198,-

Projektorbord
Alsidigt bord til OH/LCD-projektorer 
eller laptop med integreret museplade. 
Afstand mellem niveauerne er 60 mm.

Format B660 x D520 x  
H700-1100 mm

36242  6.132,-

Serveringbord
Smart serveringsbord til flasker, glas, 
kopper, servietter m.m. med kanter 
(60 mm) og profiler; der fungerer som 
ekstra sikring.

Format B/D450 x H650-1100 mm

36243  5.460,-
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Flipoverstativ
Funktionelt stativ med flipoverblokholder 
og pen hylde.

Format B700 x D950 x  
H1800-1950 mm 

36244  6.641,-

Flipoverblok

Format B600 x H840 mm 
Pakning 10-pakning (50 ark).

36245  1.034,-

Talerstol
Talerstol med rullegardin i hvidt stof. 
Rullegardinet kan trækkes ned og 
fasgøres ved foden hvis der øsnkes 
afskærmning.

Format B560 x D500 x H700-1100 mm.
Øvrig Mod tillæg kan rullegardin-

fronten udstyres med logo.  

36246  8.012,-

Arbejdsstation
Station til laptop/fladskærm med 
integreret museplade. Afstand mellem 
niveauerne er 60 mm.

Format B660 x D540 x  
H700-1100 mm

36247  5.345,-

Arbejdsstation, integreret beslag 
Station med integreret skærmbeslag. 
Hylde til opbevaring af mini-harddisk 
og kabelskjuler bestilles separat, se 
Tilbehør.

Format B660 x D540 x  
H700-1100 mm

36248  6.353,-

Tilbehør
Tillægshylden passer til Arbejdsstation, 
Talerstol og Projektorbord. 
Kabelskjuleren og CPU-hylden passer til 
Arbejdsstationen.  

Hylde

Format Indv. mål:  
B440 x D195 x H60 mm

36249  2.426,-

Kabelkanal

36250  856,-

CPU-hylde
 

Format  B360 x D150 x H60 mm

36251  798,-
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Tekstiler i Event Screen.
Angiv venligst farvenr. ved bestilling.
I miljøer med høj lydbelastning 500 – 4000 Hz giver Softline
den bedst mulige lydabsorbering på hele arealet.

Lige skærm (B x H mm)
Højdemålet er for skærmen uden ben;
bestilles separat.

36410  800 x 1360 2.132,-
36411 1000 x 1360 2.436,-
36412 1200 x 1360 2.704,-
36413  800 x 1500 2.594,-
36414 1000 x 1500 2.840,-
36415 1200 x 1500 3.092,-
36416  800 x 1700 2.940,-
36417 1000 x 1700 3.197,-
36418 1200 x 1700 3.386,-

Softline
Alsidig, lydabsorberende
rumdeler...
Lydabsorberende skærmsystem i
moduler - rumdeler og støjdæmper i ét.
I miljøer med højt støjniveau giver den
størst mulig dæmpning (lydklasse A).
Softline er udført i brandhæmmende
materiale og alle dele kan genbruges.
Se endvidere vores omfattende tilbehørs-
program.
Enkle at montere – helt uden værktøj.

Format Skærmtykkelse: 50 mm
Materiale Skærmen er opbygget af
 en massiv træramme med
 lydabsorberende mineral-

uldsplade.
Vilkår  

Flere farver eller modeller?
Spørg os gerne. Vi giver dig råd!

Farvenummer:
-24 blå
-25 lyseblå
-37 rød
-42 grøn
-49 orange
-69 lysegrå
-79 natur
-82 sort
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Tilbehør
Bensæt

Benpakke til start består af to støtteben. 
Benpakke til efterfølgende består 
af et støtteben, et ben og to 2-vejs 
samlebeslag, 40 mm. Støtteben 
100 mm bruges ved stor belastning. 
Benpakken kan også fås med hjul.

Materiale Lakeret metal. 

Bensæt, 100 mm

Start
36488  sort 520,-
36489  hvid 520,-

Efterfølgende
36490  sort 467,-
36491  hvid 467,-

Bensæt, 5 mm

Start
36492  sort 415,-
36493  hvid 415,-

Efterfølgende
36494  sort 368,-
36495  hvid 368,-

Bensæt, 50 mm, med hjul

Start
36496  sort 725,-
36497  hvid 725,-

Efterfølgende
36498  sort 677,-
36499  hvid 677,-

Samle- og vægbeslag
Til at samle skærme skal der anvendes
to beslag i hver samling, en øverst og
en nederst. Til fastgørelse af en skærm i
væggen anvendes vægbeslag og 3-vejs
samlebeslag.

2-vejs samlebeslag
36455  37,- 

3-vejs samlebeslag
36457  79,- 

4-vejs samlebeslag
36458  79,- 

Vægbeslag
36459  194,- 

Vedligeholdelsesvejledning
Fnug eller løse partikler  
Børst forsigtigt væk med en blød børste eller blæs 
det væk. Hvis det ikke fungerer, prøv at bruge 
en fnugrulle.

Kaffe eller varm chokolade
Pletter fra varme drikke kan fjernes ved at bruge et 
pletfjerningsmiddel til tekstiler. Husk altid at være 
forsigtig når du skal vaske pletterne væk. 

Fedt og pletter
Fugt overfladen med varmt vand. Tag en dråbe mild 
sæbe på pletten og lad den virke lidt. Gnid derefter 
let med fingrene på pletten sådan at sæbe og vand 
blandes. Gnid let til væsken bliver til hvidt skum. Lad 
derefter stoffet tørre, eller dup en klud med varmt 
vand på pletten. Ikke gnide, men kun duppe og lad 
kluden suge det tilsmudsede skum. 

Brug f.eks. aldrig genstande med skarpe kanter.
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Sketchalot
Letplaceret whiteboardtavle...
Modulær whiteboardtavle uden krav 
til vægmontering. Placeres frit direkte 
mod væggen; enkeltvis eller flere tæt 
på hinanden. Udover at være skrivbar 
er whiteboardtavlen også magnetisk. 
Sketchalot hviler på to aftagelige,  
letmonterede støtteben.

Format B790 x D210 (inkl. støtte-
ben) x H2000 mm

Materiale Magnetisk whiteboard med 
aluminiumsstøtteben.

Design Eelco Voogd.
Vilkår 

36217       7.518,-

Den kloge ugle giver dig råd!
Ideel til præsentationer, besøgs-
arrangement eller til at lade 
besøgende formidle egne læsetips 
og oplevelser. 
Aktivér de besøgende!

Alexander
Alsidig, let udstillingsskærm
i pap...
Til skiftende udstillinger, børneaktivi-
teter, vandreudstillinger m.m.
Her gør de enkle, lette skærme stor
nytte. Hvis du ikke vil klipse eller lime
materialet på, kan du skrive eller
tegne direkte på skærmen.

Kapacitet 6 udstillingsflader pr.
 skærmenhed.
Format 3 x B800 x H1800 mm
Materiale Bølgepap, hvid.
Pakning 3 stk.

36150       522,-

Ny!

Silent Socks
Forebyg støj... 
Silent Socks er en genial løsning på et 
velkendt problem; at stolebenene for-
årsager irriterende skrabelyde, ridser og 
mærker i gulvet.

Silent Socks ser ud som en tennisbold 
(hvilket nogen bruger som erstatning), 
men skindet bedrager. Dette svensk-
udviklede og -producerede produkt 
er tilpasset stålrørsstole og dæmper 
skrabelyd med op til 18 dB. Desuden 
slipper man den irriterende klirre-lyd 
mellem f.eks. stole og bordben. Den 
har en specialtilpasset inderdel som 
sikrer at den sidder godt på stolebenet.

En miljøvenlig, genanvendelig og vel 
testet (SP for slitage) lyd-forebygger.
Produktet er også akustiktestet hos 
Akustikverkstans laboratorium.

Format Til rørdiameter Ø16-22 resp. 
Ø20-27 mm.

Materiale Yderlaget uld/syntetisk  
materiale, uld.  
Kerne i formpresset gummi.

Øvrig Maskinvask; uldprogram 
30-40 gr. Tørretromles. 

Vilkår Originalgliderne skal ikke 
fjernes før montering. 
Stålrørsbenet kan have både 
indvendige og udvendige 
glidere. Takket være sin 

 konstruktion, sidder Silent 
Socks godt fast. 

 Anvend ikke Silent Socks på 
olieret gulv.

Original, lysegrå
Til glatte gulve uden hårde samlinger.

1501 Ø16-22 mm 28,-
1502 Ø20-27 mm      28,-

HD (Heavy Duty), grafitgrå
Til gulve med markante samlinger, 
f.eks. flise- og stengulv.

1503 Ø16-22 mm 38,-
1504 Ø20-27 mm      38,-
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ARBEJDS- OG 
SØGESTATIONER

Den, som søger skal finde…

Her finder du et udvalg af robuste og alsidige søgestationer, skranker og arbejdsstationer som 
er ideelle til offentlige miljøer. 

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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Opac søgestation
Funktionel, stabil søgestation...
Findes i tre forskellige konfigurationer,
se billeder.

Format B850 x D800 x H1325 mm 
Højde tastaturbord/ 
billedskærm: 965/1055 mm  
Indvendig mål på CPU-
konsol/boks: B220/230 x 
D460/550 x H560/480 mm

Materiale Spånplade med birkefiner.
 Stativ i lakeret stål.
Design Schulz Speyer.
Vilkår 

Opac, med kabelkanal
5744  4.930,-

Opac med CPU-holder
5745  5.408,-

Opac med CPU-boks
5746  7.056,-

Flatline søgestation,
væghængt
Flotte og funktionelle... 

Materiale Melamin på spånplade med 
plastkanter. Boksversionen 
med detaljer af lækkert stål.

Design Schulz Speyer.
Vilkår 

Boks
Leveres med låsbar CPU-boks.

Format (B x D x H mm) 
535 x 520 x 638 
CPU-rum (indvendig mål): 
470 x 212 x 458  

3718  4.929,-

Slim

Format B535 x D520 x H250 

3719  2.775,-

Tilbehør
Fladskærmsholder
Konsol til flad billedskærm (iht. VESA 
75 eller 100).

3716    772,-
 

Flere farver eller 
anden overflade?
Spørg os gerne, 
vi giver dig råd!
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Flatline-serien
Her finder du vores populære søge-
stationer fra vores søsterselskab Schulz 
Speyer i Tyskland i ny, opdateret 
udførelse. Vælg station til enten 
stående, siddende brug eller regulerbar 
(hæve-/sænkbar). Alle søgestationer 
leveres med kabelskjuler.

Kan udstyres med CPU-konsoller, 
-bokse, dækplader og 
fladskærmsholder, se Tilbehør. 

Flatline søgestation
Flot, funktionel og stabil... 

Materiale Lakeret stål med beskyttende 
elementer i rustfrit stål. 
Plader i melamin på 

 spånplade med plastkanter.
Vilkår 

Stående

Format (B x D x H mm) 
630 x 590 x 965/1065 
Højde bordplade: 
965 mm

 Højde skærmplade: 
1065 mm 

3711  4.826,-

Siddende

Format (B x D x H mm) 
630 x 590 x 720/820 
Højde bordplade: 
720 mm 
Højde skærmplade: 
820 mm 

3712    4.826,-

Hæve-/sænkbar
Regulerbar station med dækplade; 
beskyttelse til styreenhed og kabler:  
hæve- og sænkbart stel med elmotor fri 
fra PVC og med PiezoTM anti-kollisions-
beskyttelse.

Format B630 x D590 mm 
Højdeindstillinger: 
Bordplade: 550-1212 mm 
Skærmplade:  630-1292 mm

3713    10.653,-

Værktøjssymbolet viser, 
at varen skal monteres. 
Standardværktøj kan være 
nødvendigt. Monteringsvejledning 
medfølger eller kan downloades i 
webshoppen.

Flatline Hæve-/sænkbar er 
udstyret med ZEROTM-teknologien 
som reducerer strømforbruget i 
hvilestilling fra 1–2 W til 0,1 W.

Tilbehør
CPU-konsol
Funktionel opbevaring af CPU.

Format (B x D x H mm)
 Udvendigt: 230 x 460 x 480
   Indvendigt: 224 x 460 x 477

3714    812,-

CPU-boks
Robust og låsbar opbevaring af CPU.

Format (B x D x H mm)
 Udvendigt: 250 x 540 x 520
   Indvendigt: 212 x 500 x 482

3715    2.250,-

Fladskærmsholder
Konsol til fladskærm (iht. VESA 75 eller 
100).

3716    772,-
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Info Pods
Info Pod på hjul, nem at indstille  
i højden…
Smart info pod i mindre størrelser.
Kan indstilles i højden (elektrisk).
Perfekt som informationsskranke og
arbejdsstation til større biblioteker eller
receptionsskranke til skolebiblioteker.
Den praktiske størrelse giver gode
adgangsforhold.

Fås i forskellige farver. Leveres færdig-
monteret med stillesko, hjul og smart
kabelgennemføring i bordpladen.

Kan forsynes med holder til CPU eller
laptop. Bestilles separat, se Tilvalg.

Rak

Format B1080 x D780 x H690-1170 mm

4380  hvid/mørkegrå 25.305,-
4381  lysegrå/mørkegrå  25.305,-
4382 orange/mørkegrå  25.305,-

Oval

Format B1200 x D685 x H690-1170 mm

4383  hvid/mørkegrå  28.334,-
4384  lysegrå/mørkegrå 28.334,-
4385 orange/mørkegrå  28.334,-

Oval, LED
Oplys dine besøgende...
Samme som Oval, 4383, men udstyret 
med LED-belysning (placeret under ”skør-
tet” foran).

Format B1200 x D685 x H690-1170 mm

4386  hvid/mørkegrå 29.828,-

Materiale Laminat på MDF med stel i
 lakeret metal (mørkegrå).
Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 

for Eurobib Direct.
Vilkår   

Ny!
Kan udstyres med RFID-læser!
Monteres enkelt under
arbejdsfladen. Aflæsning er 
muligt uden yderligere tilpasning.
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Ønsker du flere farver 
eller andre former for tilpasning? 
Du er velkommen til at spørge. 
Vi giver dig råd!

Tilvalg
CPU-holder
Monteres under bordpladen. Kan låses.

Format Justerbar højde: 200-358 mm  
Justerbar bredde: 50-100 mm

Materiale Lakeret metal 
(sølv, RAAL 9006).

4387   520,-

Laptop-holder
Monteres under bordpladen. Passer til
laptop i både større og mindre format.
Se også monteringsbeslag (4389).

Format B250 x H455 mm
Materiale Lakeret metal 

(sølv, RAAL 9006).

4388   494,-

Monteringsbeslag til Laptop-holder
Smart beslag til rotation og justering af
laptop i dybdegående retning.

4389   320,-

Hjul
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Mobi
Mobil, multifunktionel 
arbejdsstation...
Mobi er en innovativ, mobil 
arbejdsstation som tillader brugeren at 
tilpasse sin arbejds-/studieplads efter 
behov. Mobi består af en arbejdsplade 
og en lydisolerende afskærmning på 
låsbare hjul. Dette gør at den let kan 
flyttes og omgrupperes af kun én 
person. Ved at kombinere to eller flere 
enheder kan man skabe en række 
forskellige opsætninger, som egner 
sig til alt fra gruppetilpassede til mere 
individuelle arbejds-/studiepladser. Dette 
gør Mobi til den perfekte løsning til 
offentlige miljøer, hvor man har brug 
for en fleksibel møblering. 

Den generøse arbejdsplade kan rumme 
indtil tre personer til improviserede 
møder. Arbejdspladen er udstyret 
med en smart kabelåbning tæt på 
skærmvæggen. Det faste ben har 
justerbar stillesko. I modsætning til 
traditionelle skærmsystemer er Mobi let 
at montere på stedet.

Skærmstof: Runner i seks forskellige 
standardfarver.

Format  (B x D x H mm) 
1510 x 1400 x 1600 
Arbejdsplade: 1400 x 600/900  
(på den bredeste del). 
Bordhøjde: 720

Materiale Skærmstof Runner fra 
Gabriel. Arbejdsplade i hvid 
laminat på MDF. Bordben i 
lakeret stål. 

Hjul  Ø120 mm. Låsbare hjul.
Design  Andrea Ruggiero.
Vilkår   

36231 orange 13.241,-
36232 lysegrå 13.241,-
36233 mørkegrå 13.241,-
36234 lime 13.241,-
36235 blå 13.241,-
36236 lilla 13.241,-
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MoveIT
Lille, let og alsidig...
Mobilt arbejdsbord i lille format tilpasset 
arbejde med laptop, iPad, bøger og 
andet. Højden justeres manuelt med 
et enkelt greb. Skråtstillet arbejdsplade 
udstyret med en gribevenlig funktion, 
som gør bordet let at flytte. Ideel til 
ansatte og besøgende til siddende eller 
stående arbejde. Er også egnet som 
talerstol.

Format B420 x D520 x H990 mm
 Justerbar højde: 625-990 mm
 Arbejdsplade: B420 x D520 mm
Materiale Understel i lakeret stål. 

Bundplade med riflet 
 gummimåtte. Plade i laminat 

på birkefinér. 
Hjul Ø80/40 mm
Design Tom Stepp for  

Eurobib Direct.
Vilkår 

4047           3.990,-    

Sat laptop bord
Møbel til besøgende på farten...
Dette kombinerede stole/laptopmøbel 
er som skabt til korte møder eller 
pauser, hvadenten de finder sted på en 
café, i et studierum eller på biblioteket. 

Placeres enkeltvis som en midlertidig 
søgestation, hvor det er muligt at 
fordybe sig midlertidigt i information 
på tablet, laptop eller i opslagsværk, 
eller brug flere i en gruppe som en 
uhøjtidelig mødeplads.

Format B570 x D400 x H660 mm
 Siddehøjde: H450 mm
 Top: B390 x D270 mm
Materiale Rotationsstøbt plast, PE. 

Topplade i birkefinér eller 
laminat.

Design Marco Zito.
Vilkår 

23530 hvid/laminat 2.411,-
23531 grå/laminat 2.411,-
23532 hvid/hvid 1.841,-
23533 grå/hvid 1.841,-    
 

Ny!

Ny!
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Flatline Tablet Station
Drejebar og stabil...
Fritstående station i robust konstruktion 
med drejebar arbejdsplade til både 
vertikal og horisontal placering. 
Fås både til siddende og stående 
brug. Egner sig til iPad® 2 og 
iPad® Air. Låsbar! Leveres med to 
hovedtelefonudtag (standard: 3,5 mm) 
og USB-kabelforlænger (3 m). Ideel til 
offentlige miljøer!

Format (B x D x H mm) 
Siddende: 490 x 490 x 900 
Stående: 490 x 490 x 1145 
Arbejdsplade (indv. mål): 
324 x 24 x 364 
Pladens vinkel: 60°

Materiale Lakeret stål med beskyttende 
elementer i rustfrit stål. 
Arbejdsplade i melamin på 
spånplade.

Design Schulz Speyer.
Vilkår 

3737 siddende 3.751,-
3738 stående    3.999,-

Ny!

Ny!

Ipad Pro cover
Til hårdfør brug...
Med sin gribevenlige udformning og 
beskyttende egenskab, er dette cover 
ideelt tilbehør til iPad Pro. Gennem 
den indbyggede støtte, placeres din 
iPad i en perfekt vinkel når du skriver, 
websurfer eller til visning af video. 
Materialets egenskaber absorberer 
stød i en vis udstrækning og beskytter 
iPad’en imod skidt og pletter. Covere 
kan med fordel bruges i forskellige 
undervisningsammenhænge til både 
børn og voksne.

Format (B x D x H mm) 
330 x 24 x 330

Materiale Plast, EVA.
Anvendelse Passer til iPad Pro. 

3717  203,-
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SIDDEMØBLER 
OG TILBEHØR

En god start...

Skab legende og inspirerende indgange til de yngre biblioteksbesøgende – en god start på rej-
sen ind i bøgernes fantastiske verden. Her finder du møbler og legeredskaber skabt til børn og 
unge. Møbler som spreder glæde både blandt børn og voksne og som fremkalder det indre 
barn samt glæden ved at udforske i os alle. Flere glade biblioteker!

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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Ny!

Ny!

Ny!

Fodsøjle
Fodsøjlen kan udstyres med gulvbeslag, 
se 23520 til fast montering i gulv.
Ønsker man ikke at gøre indgreb i 
gulvet, kan søjlen i stedet fyldes med 
sand eller udstyres med stabiliserings-
plade, se 23552.

Format B380 (fod) x H970 mm 

23510 hvid      1.096,-   
23511 sort   1.096,-

Rund bordplade

Format Ø600 x H10 mm 

23512 hvid      1.096,-   
23515 sort 746,-

Kvadratisk bordplade

Format B600 x D600 x H10 mm 

23516 hvid       1.096,-  
23517 sort 746,-

Fura
Letplacerede pausemøbler...

Format B340 x H750  
Sæde: B310 x D270 mm 
Fodhvilerens højde fra gulv: 
330 mm.

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE. 
Bordplade af kompaktlaminat.

Design Form Us With Love.
Vilkår 

Skammel
Konisk formet skammel med bekvem 
fodstøtte og håndtag bagpå, der 
gør den let at flytte eller tage med. 
Slidstærkt materiale, som er let at 
rengøre. Egner sig også til udendørs-
brug.

23518 hvid      790,-
23519 sort       790,-

Bord 
Kombiner fodsøjle med bordplade i 
ønsket model og farve. Søjlen er konisk, 
noget som giver ekstra stabilitet, mens 
bordpladen i højtrykslaminat er 
slidstærk og let at rengøre. Vælg rund 
eller kvadratisk bordplade.

Lapsus
Stumtjener til videbegærlige...
Fritstående stumtjener, som minder om 
ørkenens typiske kaktus. Udstyret med 
seks ”grene”. Et dekorativt og samtidig 
funktionelt objekt til offentlige miljøer.  
Knagernes placering giver god tilgæng-
elighed til både små og store besøgende. 
Foden i hvidlakeret stål garanterer 
stabilitet. Ideel at bruge både inden- og 
udendørs.

Format B400 x H1970 mm 
Materiale Robust rotationsstøbt plast, 

PE, metalfod.
Design Eddy Antonello +  

Alberto Fabbian.
Vilkår  

23541 rosa      2.893,-   
23542 hvid  2.893,-
23543 grøn  2.893,-

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE.
Design Mut design.
Vilkår 

Gradient 160

Format B360 x D400 x H1600 mm 

23544 græsgrøn      1.272,-   
23545 mørkegrøn   1.272,-
23546 hvid  1.272,-
23547 lysegrøn   1.272,-

Gradient 180

Format B360 x D400 x H1800 mm 

23548 græsgrøn      1.447,-   
23549 mørkegrøn   1.447,-
23550 hvid  1.447,-
23551 lysegrøn   1.447,-

Gradient
Letplacerede, flytbare rumdelere...
Det er ikke fordi vi tænker ”en lille tot 
græs kan vælte et stort læs”, men ”en 
stor tot græs giver ofte lidt ro” at vi her 
viser nogle lige så funktionelle som 
spektakulære rumdelere. 

Gradient består af flere elementer i 
forskellige højder med sekskantet fod 
og i flotte nuancer af grønt eller bare 
hvid. Placer dem i mere eller mindre 
regelmæssige former efter ønske. To 
eller bare nogle få elementer kan også 
bidrage til at skabe ønsket afskærmning. 
Og tilføj elementer med både stemnings-
fuldt og beroligende udtryk; forestil dig 
en eng om sommeren med små, lyse 
totter af græs (omend med gigantiske 
græsstrå). Ideelle at bruge både inden- 
og udendørs.
Bliv din egen gartner!  
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Ny!

Ny!

Gumball lænestol
Legende siddemøbel med komfort...
Gumball er formet som en blød, nedsunken 
sækkestol og tilbyder den perfekte plads 
til komfortabelt samvær med venner 
eller med en god bog. Materialet er hård 
plast, som gør stolen let at komme op af 
og holde i god stand. Egner sig til både 
inden- og udendørsbrug. Fås til både 
voksne og børn.

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE.
Design Alberto Brogliato.
Vilkår 

   
Senior

Format (B x D x H mm) 
920 x 860 x 650 
Sæde: D430 x H390 

23521 hvid      2.052,-
23522 sort   2.052,-

Junior

Format (B x D x H mm) 
700 x 640 x 490 
Sæde: D320 x H290 

23523 hvid      1.227,-
23524 grøn      1.227,-
23525 gul      1.227,-
 

Tilbehør
Knopper til Godot 
Knopper i forskellige farver, som kan 
udskiftes efter ønske. Køb flere sæt og 
brug dem som årstidsmarkører eller alt 
efter hvor i lokalet Godot skal placeres.

Format Ø55 x H30 mm
Materiale Plast, PE.
Pakning 6 stk.

23536 hvide      106,- /pk.  
23537 røde 106,- /pk.  
23538 muldvarpfarvet 106,- /pk. 
23539 grønne 106,- /pk. 
23540 sorte 106,- /pk.

Stabiliseringsplade  
Plade i rustfrit stål til ekstra tyngde.

23552 Fura, Ø410 746,-
23553 Godot, Ø510 1.116,-

Beslagsæt  
Sæt til 23552, 23553.

23554  140,-

Gulvbeslag
Til fast montering i gulv. Passer til Fura, 
Gumball og T-ball.

23520  351,-

Godot
Mens vi venter på Godot...
Godot er en stumtjener som ønsker de 
besøgende velkommen til en fantastisk 
verden. Udstyret med seks ”grene” med 
farvede knopper og en praktisk opbevarings-
lomme (plads til skobeskyttere?). 
Ideel til brug både inden- og udendørs.
Knopper i hhv. hvid og muldvarp 
medfølger med. Knopper i andre farver 
kan bestilles separat til at angive årstid, 
placering, tema osv..., se Tilbehør.

Format B430 x D400 x H1760 mm 
Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE.
Design Alberto Brogliato.
Vilkår  

23534 hvid/hvid      2.411,-
23535 muldvarp/muldvarp 2.411,-

T-Ball
Legende multifunktionelt møbel... 
Opbevaring, eksponering eller bord; god 
at kombinere med Gumball lænestol. 
Eksponer legetøj, puslespil eller bøger i 
forskellige formater. Køb topplade som 
tilbehør og brug den til skjult opbevaring, 
cafébord eller legebord. Brug Gulvbeslag, 
23520 til fast montering i gulv.

Format Ø770 x H270 mm 
Innv. mål: Ø440 (bunn) / 
Ø550 (topp) mm 

23526 hvid      1.259,-

T-Ball topplade
Køb topplade til T-Ball og forvandl 
opbevaring til bord.

Format Ø630 x H33 mm
Materiale Plast, PE.

23527 hvid 512,-
23528 grøn* 512,-
23529 gul* 512,-

*Anbefales kun til indendørs brug eller 
ikke i direkte sollys.

Se flere Gumball farver og
modeller i vores webshop.
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Tibu barstol
Regulerbar stol til ståbord...
Barstole til biblioteket? Måske ikke, men 
derimod en stol som lader de besøgende 
veksle imellem stående og siddende 
stilling ved ståbord eller søgestationer!
En lige så raffineret som gennemtænkt 
stol; her med gasfjedren integreret i 
den flydende detalje, mens knappen 
til højdejustering skjules under sædet. 
 ”Den er akkurat det den må være; 
hård i foden, taktil på knappen og blød 
i sædet”, siger den norske designduo 
Anderssen og Voll.

Format H600/770 mm
Materiale Lakeret søjle i stål med sæde 

i plast, PE, beklædt i stof 
(”Steelcut 2” fra Kvadrat).

Design Anderssen og Voll.

23452 olivengrøn      4.338,-  
23453 lime    4.338,-
23454 bordeaux   4.338,-
23455 sort   4.338,-
 

Tilt topbord
Tidløst, praktisk bord…
Praktisk, moderne sammenklappeligt 
bord med aner fra 1600-tallet. Bordet 
egner sig godt i omskiftelige miljøer; 
caféområder, studiepladser eller læse-
pladser.
Klap det sammen og sæt det væk når 
det ikke skal bruges – tager næsten 
ingen plads i det hele taget. Bordpladen 
er bejdset på begge sider, som gør at 
bordet pynter selv når det står klappet 
sammen mod en væg.

Format Ø900 x H740 mm
Materiale Understel i lakeret stål. 

Bordplade i bejdset askefinér 
på MDF.

Design Scholten & Bajings.

23446 hvid      3.410,-   
23447 sort   3.410,-
23448 grøn   3.410,-
 

Ny!

Ny!
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Branch Hanger & 
Tree Hanger
Lige så hjælpsomme som dekorative...
Det behøver ikke at være så ”knudret” 
at hjælpe de besøgende med at holde 
orden på overtøj og andet. Bank i 
bordet: her har vi løsningen! Vælg en 
knage som passer til dine besøgende 
– også ud fra et tilgængeligheds-
perspektiv. Knager i form af grene som 
kan nås af alle.

Format (B x D x H mm)  
Gren:  290 x 98 x 1170 

 Træ 880 x 120 x 1500
Materiale Lakeret metaltråd.
Design Louise Hederström.

Gren
5973 hvid      603,-
5974 sort      603,-

Træ
5975 hvid      1.383,-
5976 sort      1.383,- 

Anyone
Generøs skammel med håndtag...
Letplaceret skammel med generøs 
sæde. Passer i de fleste sammenhænge. 
Let at flytte.

Format B640 x D260 x H555 mm 
Siddehøjde: 450 mm

Materiale Lakeret metalstel med 
lædersæde. 

Design Louise Hederström.

5971 sort/sort      2.019,-
5972 hvid/natur     2.019,- 
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ChillBill™
Sækkestole med komfort…
Behagelige, miljøvenlige sækkestole
(miljøneutralt fyld) med god komfort og
lang levetid! Desuden behøver du ikke
at tænke på refill!

Format Micro: Ø900 mm  
Mini: Ø1200 mm

Materiale Beklædt med slidstærk
 bævernylon. Fyld af gen-

brugsmøbelskum (ikke
 frigolit): støvfrit, bliver ikke
 klemt eller deformeret,
 og der er ingen risiko for
 uønsket lækage.
Pleje Pletter aftørres med en
 fugtig klud. Betrækket kan
 vaskes (60°). Vend sækken
 jævnligt for at bevare form
 og siddekomfort.
Design   Tom Madslangrud.
Vilkår 

Micro
37213 orange        2.888,- 
37214 lime           2.888,-    
37215 antracit         2.888,- 

Mini
37210 orange        4.582,-    
37211 lime           4.582,- 
37212 antracit         4.582,-

Når du sidder i en almindelig 
sækkestol, kan det være svært
at komme op igen. Du vælter
rundt på gulvet og mister al din
værdighed. Denne sækkestol kan
du sidde behageligt og sikkert i.

Base & Rock’d
Puffer til spontane møder…
Pufferne er designet til at være lette for
brugeren at flytte. Kernen er koldskum
som giver god ergonomisk støtte så 
man sidder komfortabelt.
Base enkle og kvadratiske form gør det
meget nemt at placere og tillader at
man kan bygge forskellige formationer
af den. Base findes både som Kub og
rektangulær.
Rock´d er blødere, mere organiske med
sit helt eget særpræg!
Kombinere eksempelvis Base og Rock´d
i forskellige farver!

Materiale Kerne af koldskum med
 stof Europost 2 fra Gabriel.
Design Eelco Voogd.
Vilkår 

Andre farver eller stofkvaliteter?
Spørg os, vi rådgiver dig!

Base

Format (B x D x H mm) 
Kub: 480 x 480 x 480 
Rektangulær:  
800 x 480 x 480

Kub
4035 turkis 2.310,-
4036 grå 2.310,-
4037 sort 2.310,-

Rektangulær
4038 turkis 3.518,-
4039 grå 3.518,-
4040 sort 3.518,-

Rock’d

Format (B x D x H mm) 
800 x 480 x 480 

4044 turkis 3.869,-
4045 grå 3.869,-
4046 sort 3.869,-
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Luna
Til aktiv lytning eller afslapning...
Generøs, komfortabel lænestol med
integrerede højttalere med eller uden
en Bluetooth-forbindelse.

Format B800 x D850 x H1475 mm 
Sæde: B580 x D525 mm

Materiale En polstret træskal, stof fra
 Gabriel. Fod i lakeret stål.
Lyd MacAudio, Premium 10.2. 

Load capacity RMS/max.: 
40/80W. 
Imp. (nominal): 4 ohm 
Freq. Range: 45-23.000 Hz. 
Cutoff freq. (ies): 4.000 Hz. 
Response: 89 dB/w/m.

Design Mårten Cyrén & Bertil 
Harström for Eurobib Direct.

Vilkår  

Integreret højtaler
På lydstolen med højttalere kobler du
højttalerkablerne (tilgængelige via stati-
vets fodplade, se illustration) til ekstern
lydkilde. 

Ingen strømtilkobling til selve stolen, 
kun til ekstern lydkilde.

37079 valgfri farve (Fame) 21.372,-
36979 ekskl. stof* 18.764,-

Integreret højttaler og Bluetooth
På lydstolen med højttalere og blue-
tooth sker opkoblingen trådløst til
mobil lydkilde som f.eks. smartphone, 
laptop, tablet etc. 

Tilslutning til stikkontakt (220 V) er
påkrævet til Bluetooth-enhed!

37080 valgfri farve (Fame) 23.596,-
37081  ekskl. stof* 22.470,-

* Prisen på eget valg af stof lægges til 
salgsprisen.

We go ’owl’ in!
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Giv de allermindste en legende velkomst
– en sjov og spændende start på rejsen
ind i bøgernes vidunderlige verden fyldt
med oplevelser, eventyr og steder. Her
finder du et udvalg af møbler, som
er designet til børn og på børnenes
præmisser. En kollektion fra italienske
Magis, som spreder glæde hos både
børn og voksne, og som får barnesjælen
frem i os alle. Flere glade biblioteker!

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE.
Øvrig   Nem at pleje. Også velegnet
 til udendørs brug.
Vilkår 

Proust
En eventyrlig lænestol til  
højtlæsning…
En lænestol fra slotte og eventyr, med
garanteret høj komfort, specielt til
højtlæsning for de mindste. Sædet er 
også i rotationsstøbt plast, ikke stoppet.

Format B1040 x D900 x H1050 mm 
Siddehøjde: 390 mm

Design Alessandro Mendini.

23343 hvid          5.018,-   
23349 orange   5.018,-
23350 rød          5.018,-    
23351 blå        5.018,-
23360 sort   5.018,-
23372 multifarvet       8.675,-

Find dit indre legebarn 
frem og kig ind forbi
www.eurobib.dk.
Her finder du altid nye
overraskende, inspirerende 
møbler til de mindste!

Ny!

Ny!
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Rocky
Gyngehesten er lige så populær, som 
den altid har været…
Lad fantasien flyve med Rocky. Rocky
er dog en gyngehest, som altid adlyder
børnene. Gyngehest uden risiko for at 
komme i klemme; monteret på en stabil 
sokkel uden meder. Hyp hyp!

Format   B750 x D505 x H715 mm 
Siddehøjde: 470 mm

Design Marc Newson.

23346 brun        4.933,-
23347 hvid          4.933,-    
23348 sort          4.933,-    

Puppy 
Legende selskab...
Puppy, den lille hund, taler ikke, ser
ikke, hopper ikke og har ikke engang 
ører, men den gør nøjagtigt, som du 
selv ønsker. Frydefuld leg og selskab 
for de allermindste, når de er på 
besøg i bøgernes verden! Fremstillet 
i robust plast i fire størrelser (S, M, 
L og XL).

Design Eero Aarnio.
Vilkår 

Medium

Format B340 x H450 x L565 mm  
Siddehøjde: 305 mm 

Pakning 2 stk.

23266 grøn 1.361,-/pk. 
23267 hvid 1.361,-/pk. 
23307 orange 1.361,-/pk. 

Small

Format B260 x H345 x L435 mm  
Siddehøjde: 235 mm 

Pakning 2 stk.

23268 grøn 783,-/pk. 
23269 hvid 783,-/pk.
23306 orange 783,-/pk. 
 

Large

Format B420 x H555 x L695 mm  
Siddehøjde: 375 mm

Pakning 1 stk. 

23264 grøn 894,-
23265 hvid 894,-
23308 orange 894,-

XL

Format B615 x H805 x L1025 mm  
Siddehøjde: 550 mm 

Pakning 1 stk.

23311 grøn 1.956,-
23312 hvid 1.956,-
23313 orange 1.956,-

Julian
Legende stol...
Julian er en skammel, der ser ud som
om, den er taget lige ud af et tre-
dimensionelt seriemagasin. Virker Julian 
bekendt? Julians far er nemlig skaberen 
af Cobi, maskotten fra OL i Barcelona i 
1992. En herlig skammel til de mindre 
børn. Fremstillet i robust plast i fire farver.

Format B350 x D480 x H550 mm  
Siddehøjde: 300 mm

Design Javier Mariscal.
Pakning 2 stk.
Vilkår 

23270 hvid 1.294,-  
23271 rød 1.294,-  
23273 gul 1.294,- 
23274 grøn 1.294,- 
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Trioli 
Multifunktionel stol i glade farver...
Trioli er navnet på den farverige serie
”Upside Down Chairs” til såvel de lidt
mindre som de lidt større børn. Lad
børnene selv bestemme, om de vil sidde
højt, lavt eller overskrævs! Fremstillet i
robust plast i fire farver.

Format B496 x D450 x H580 mm  
Siddehøjde: 270/370 mm

Design Eero Aarnio.
Vilkår 

23275 hvid 1.437,-
23276 rød 1.437,-
23277 blå  1.437,-
23278 gul 1.437,-

Downtown
Nå nye højder med læsningen…
Fritstående reol i fem etager, som er 
velegnet til børne- & ungdomsafdelinger. 
Stil f.eks. billedbøger på de nederste
hylder og ungdomsbøger på de øverste.
Fremstillet af slagfast plast. Et ”bogtårn”, 
børnene kan vokse med i takt med 
læseinteressen!

Format (B x D x H mm)
 540 x 510 x 1830
 Indvendige mål pr. etage:
  I: 480 x 480 x  410
 II: 410 x 380 x 300
 III: 340 x 310 x 270
 IV: 270 x 240 x 230
 V: 210 x 180 x 200
Design Oiva Toikka.
Vilkår 

23279  4.678,-

Forlæng levetiden
på plastmøbler!

Alle børnemøbler fremstillet i plast er
organiske og fuldt genanvendelige.
Deres livscyklus er lang, hvilket er en
fordel for miljøet!
Du kan forlænge levetiden og
friskheden på dine plastmøbler ved
korrekt og regelmæssig vedligholdelse.

Ved rengøring anvend en blød klud
enten tør eller våd.
Ved behov anvend en PH-neutral 
sæbe fortyndet med vand.
Anvend ikke svampe med ru sider da
de kan efterlade mærker. Undgå 
syreholdige produkter og produkter 
som indeholder ammoniak.
Flere produkter kan anvendes til 
udendørs brug. Tænk på at plast-
møbler som udsættes for direkte 
sollys over længere tid kan bleges 
i farven.

Le Chien Savant 
Legesygt læsemøbel; stol og bord i et…
Dette kombinationsmøbel, designet af
Phillip Starck for Magis, vil helt sikkert
blive modtaget med stor glæde af alle
hundeglade børn.

Format B350 x D795 x H660 mm  
Siddehøjde: 300 mm 
Bordhøjde: 515 mm.

Design Philippe Starck.
Vilkår 

23352 grøn 1.616,-
23353 gul 1.616,-
23354 rosa  1.616,-
23355 orange 1.616,-
23356 hvid 1.616,-
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Alma & Linus
Munter børnegruppe...

Design Javier Mariscal.
Vilkår 

Alma
En let, stabelbar stol, hvis sjæl findes i
dens udformning. Ryggen er fyldt med
grenornamenter med små fugle her og
der. Udover at give stolen stabilitet er
det med til at give stolen et kreativt og
muntert udseende. Man kan sige, at idé
og funktion går op i en højere enhed.
Stolen er fremstillet i holdbar glasfiber-
forstærket plast i farver, der hver især
repræsenterer de forskellige årstider:
grønt for foråret, orange for sommeren,
brunt for efteråret samt hvidt for vinteren. 
Alma kan også bruges udendørs.

Format B392 x D400 x H580 mm 
Siddehøjde: 320 mm

Materiale Formspændt glasfiberfor-
stærket polypropylene, PP.

Pakning 4 stk.

23314 brun 1.105,-/pk.
23315 grøn 1.105,-/pk.
23316 hvid 1.105,-/pk.
23317 orange 1.105,-/pk.

Linus
Linus er et neutralt bord, der ikke vil
trænge sig på, da det ved, at det kun
er Almas medhjælper. Findes i hvid og
tre størrelser.

Format (B x D x H mm) 
S: 750 x 550 x 500 
M: 750 x 750 x 500 
L: 1200 x 750 x 500

Materiale Ben i formspændt glasfiber-
forstærket polypropylene.

 Bordpladen i MDF med
 polymerisk belægning.

23322 S 1.328,-
23323 M 1.525,-
23324 L 1.967,-

Paradise Tree
Farverig stumtjener...
Et eventyrligt ”træ” i alle regnbuens
farver. Paradise Tree er en effektiv
stumtjener udført i et design, der
appellerer til børnenes fantasi.
Lad børnene være med til at holde
orden i deres overtøj i børnehjørnet.
Består af 5 sektioner, hvoraf de øverste
kan drejes.
Paradise Tree er en robust og stabil
konstruktion i et smart design.

Format Ø675/550 (foot) x H1890 mm
Materiale Rotationsstøbt plast, PET.
 Stativ og fod i
 galvaniseret stål.
Design Oiva Toikka.
Vilkår  

23444  3.912,-
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Happy bird
En glad fugl som selskab...
Happy Bird er en bedårende følgesvend, 
som inviterer de unge ind på biblioteket. 
Vise vej til de unges zone, sidde på eller 
bare for sjov.

Format B570 x D700 x H665  
Siddehøjde: H485 mm

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE. 
Ben i massivt asketræ.

23357 hvid      2.510,-   
23358 orange      2.510,-    
23359 gul    2.510,-   

Ny!

Pingy
Mød en gyngende pingvin på
biblioteket…
Sjov legepingvin til de små.

Format B670 x D400 x H700 mm
Design Eero Aarnio.

23305         1.616,-   

Happy bird junior
En glad fugl til de mindste...
Lillesøster til Happy Bird? Morsomt 
siddemøbel eller legeredskab til de 
mindre børn. Her desuden med fødder 
som egner sig til udendørsbrug.

Format B380 x D465 x H445  
Siddehøjde: H325 mm

Materiale Robust rotationsstøbt plast, PE.
Design Eero Aarnio. 

23440  gul      894,- 
23441  hvid     894,- 
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Puzzle
Prisvindende møbelikon til børn...
Puzzle er lige så meget en møbel-
gruppe som et legeredskab skabt til 
børn og på børns præmisser. Formen 
er lige så enkel som genial, hvor både 
elementerne og konstruktionen danner 
bord og skamler. 

Børn kommer og går, kigger og søger 
rundt, leger enkeltvis eller i gruppe eller 
samles til højtlæsning. Aktiviteter som 
stiller krav til at tage imod og samtidig 
skabe rum til dem. Puzzle indbyder 
både børn og personale (hver for sig 
eller sammen) til at samle, stable og 
placere i forskellige mønstre eller 
opstillinger – det hele med en tydelig 
pædagogik for at stimulere børns 
fantasi og kreativitet. Når aktiviteterne 
slutter eller ved lukning er det let at 
rydde bord og skamler væk eller 
forberede næste aktivitet.

Selvfølgelig skabt til børn og på barns 
præmisser, men også med omtanke for 
dig og dine kolleger.

Format (B x D x H mm) 
Bord: 900 x 900 x 460 
Skammel: Ø350 x 228

Materiale Klarlakeret, formpresset  
birkefinér på birkekrydsfinér.

Design Birgitte Borup og Carsten 
Becker for Eurobib Direct.

Vilkår 

Børnegruppe

Pakning Sæt bestående af bord og
 fire skamler.   

15139       9.995,-

Ekstra skamler

Pakning Sæt med to skamler.

151391    3.000,-/pk.

Puzzle har deltaget på en række 
udstillinger internationalt og har 
også vundet den prestigefyldte 
japanske G-mark Prize i 
kategorien Good Design Grand 
Prize samt den norske designpris 
Designers Saturday.

Puzzle og enhedens puslespils-
lignende egenskaber koblet med 
børns motoriske udvikling 
gennem leg vinder opmærksom-
hed og er bl.a. anvendt af Lego.

Find mere information om  
Puzzle på vores hjemmeside.
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Pebbles
Opbevaringsboks og skammel i ét...
Smart kombination af opbevaringsboks 
til spil, legetøj, siddepuder m.m. og let-
placeret skammel. Den blanke overflade 
gør den let at rengøre både ind- og 
udvendig.

Format B435 x D435 x H380 mm
Materiale Plast, ABS.
Design Magis.
 

23458 hvid      782,-  
23459 sort   782,-
23449 rød   782,-
 Animal dyremaske

Leg eller dekoration...
Til de mindstes leg, stemningsskabende 
rekvisit ved højtlæsning fra Æsops fabler 
eller bare som dekorative vægelementer. 
Få børn til at se og opdage verden med 
”andre øjne”; her ved hjelp af dyre-
masker. 

De håndlavede masker leveres i sæt med 
blandede farver (kan variere i udførelse 
og farvenuancer).

Format Ca. H200 mm
Materiale Papmaché. 
Pakning  18 stk.
Design Hay.

23445       713,-/pk. 

 

Ny!

Ny!

Ny!

Villa Julia
Lille hus til de mindste...
Børnenes eget lille hus til leg eller bare et 
sted til at bladre i bøger i fred og ro. 
Lille hus; kræver ingen byggetilladelse...
byg en hel lille landsby, måske?

Lavet i kraftig bølgepap; let at flytte 
(selv om det skulle give problemer med 
byggetilladelsen).

Format (B x D x H mm) 
1200 x 1650 x 1350 mm

Materiale Bølgepap.
Design Javier Mariscal.

   
23442       1.208,-  

 

Walk on 
the wild 

side!
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Siddepuder
Praktiske og gode... 
Siddepudder i to tykkelser og i flere 
farver. Ideelle til samling eller eventyr-
stunder på gulvet eller som siddepude 
på bænk. Opbevar dem let i pudevogn, 
97551. 

Format Tynd: Ø350 x H50 mm 
Tyk: Ø350 x H100 mm

Materiale Solid skumplast betrukket 
med aftageligt, vaskbart stof 
i  bomuld/polyester (60°C).

Tynde
4020 grøn 252,-
4021 gul 252,-
4022 orange 252,-

Tykke
4029 sort 264,-
4030 rød 264,-
4031 blå 264,-

Pudevogn
Et godt selskab til børnenes 
fortælletime...
Vogn til transport og opbevaring af
siddepuder med Ø350 mm. Hjul Ø50 
mm. To af hjulene kan låses.

Kapacitet 8-20 puder afhængig af  
tykkelse.

Format Ø370 x H1180 mm
Materiale Lakeret stål.

97551       1.607,-

Tavletaburet
Skriv, tegn, farvelæg, udvisk…
Smart kreativ taburet med speciel
belægning, hvilket gør at den har
de samme egenskaber som en tavle.
Kombiner med taburet-boks, 15130, 
for opbevaring.    

15122  212,-
     

Taburet-boks
Sæt sammen, fyld i, dæk til,  
færdig…
Smart opbevaringsboks til legemateriale
og meget andet.

Format B240 x D240 x H400 mm

15130          132,-

 

Tuscher til tavle...
Vandbaserede tuscher med rund spids.
Fungerer også på glas og whiteboard. 
Kan viskes ud med en fugtig svamp eller 
tavlerens.

Pakning  Seks fluoriserende farver:
 Lilla, gul, grøn, blå, hvid og
 pink.

3793  122,-

Ny!
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Step Two
Nå større højder med stige på hjul...
Praktisk, brugervenlig biblioteksstige 
på hjul i lidt mindre format. Stativets 
udforming giver god støtte at holde i. 
Gør arbejdet lidt lettere og sikrere!

Format B465 x D550 x H1400 mm
 Trin: B340 x D285 / 190  

(nedre) mm
 Total stigehøjde: 440 mm
Materiale Lakeret metal. Trin af  

massivt træ.
Hjul Ø125 mm.
Design Tom Stepp for Eurobib 

Direct.
Vilkår  

4049           
              

Kikalong
Let at nå, let at tage med...
Taburet med hjul som skubbes op når
taburetten belastes. Taburetten står
absolut stabilt på gulvet. Skridsikker
platform. Nederste kant med gummi-
beskyttelse.

Format Ø410 x H400 mm
Materiale Lakeret metal.

3443 rød 422,-
3445 grå 422,-
3444 sort 422,-
3500 hvid 422,-

Elektronisk 
besøgstæller
Få oplyst antallet af besøgende...
Lille og handy elektronisk besøgstæller.
Regneværket kan nulstilles ved brug
af nøgle.
Besøgstæller som klarer strømsvigt.

Indeholder Optisk sender/modtager
 (infrarødt lys og fotocelle)
 med vægbeslag, reflektor,
 transformator og tælleværk.
Tilslutning Stikkontakt med 220 V.
Øvrigt Udstyret med 2 stk.
 batterier, som holder i
 ca. 2 1/2 år.
Rækkevidde Maks. 5 m.

 2082  6.031,-
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Gigseat
Alsidig, ergonomisk og vendbart sæde...
Smart sidderedskab til de fleste sam-
menhænge til både børn og voksne. 
Vi taler om komfortable siddestillinger 
både i forbindelse med indendørsakti-
viteter når man skal sidde på gulvet og 
har brug for at aflaste ryggen, eller ved 
udendørsaktiviteter i robst, stejlt, hårdt, 
vådt eller mudret terræn. I førstnævnte 
tilfælde opleves sidderedskabet som en 
vippestol; en funktion som er populær 
blandt periodevise rastløse børn og 
unge.

Sædet fylder kun lidt, kan stables, 
er robust (tåler belastning op til flere 
hundrede kilo), tåler vinterkulde, vejer 
kun 1 kg og kan enkelt bæres i hånden.
Ideelt sidderedskab til samling, højtlæs-
ning eller andre gruppeaktiviteter. 
Leveres i sæt à 16 stk. i smart trans-
portkasse med håndtag og låg; enkelt 
at opbevare, håndtere og stable.

Format B383 x D308/484 x 
H113/195 mm

Material Plast, PP
Pakning 16 stk.
Design EGGS design og Minoko 

design for Gigtrigger.

7701       grøn    7.010,-/pk.
7702       rød    7.010,-/pk.   
7703       grå    7.010,-/pk.   
7704       turkis    7.010,-/pk.   
7705       sort    7.010,-/pk.   

Gigseat vandt den prestigefyldte og internationalt anerkendte pris:  
Red Dot Award 2015 i kategorierne Sports and Outdoor Equipment  
og Urban Architecture and Public Spaces. Gigseat var et ud af 4900 
produkter fra 56 lande!

Ny!
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Hils på Cocoon Lounge, sidste nyt i Cocoon serien. Ved hjælp af et møbel kan du nu lave 
en separat zone i lokalet; f. eks. studiezone til koncentration eller fokusering, spillezone til 
leg og sjov. Det innovative design af Cocoon Lounge serien gør det enkelt at opdele store 
lokaler med små intime zoner.

Tag et kig på udvalgte produkter og bliv inspireret!

Mulighederne er mange!

LAV SMÅ RUM I DET STORE RUM...

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.DK Kontakt os på tlf. 76 78 26 11 eller email bci@bci.dk 
for yderligere information om sortiment og priser. 

COCOON LOUNGE 
- MakerSpace i en boks
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FLYTNING OG 
OPBEVARING

Vi gør det enklere!

Inspirerende poser med motiv, praktiske arkivbokse og tidsskriftsamlere, slidstærk transport-
emballage, helhedsløsninger til opbevaring, eksponering og håndtering af medier og meget 
mere finder du på de følgende sider. Alt til at gøre det enklere for dig og dine besøgende.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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2957 (for- og bagside) Bæreposer 
We love libraries…
Bæreposer i skånsomt plast med 
inspirerende motiver er god reklame for
biblioteket. Her finder du en pallette af 
motiver skabt af nogle af Sveriges 
velkendte tegnere og grafiske designere. 
Mød Hans Lindströms underfundige 
figurer (2924, 2957), Tony & Maria 
Cronstams frustrerede Elvis med familie 
(2956) og Sven Nordqvist eftertænk-
somme Mamma Mø. Se også Helena 
Ohlssons Opslået bog (2868). 
We love libraries!

Format B400 x H450 mm 
Bælg: 100 mm

Materiale Plast, PE.
Pakning 500 stk.

2868  882,- /pk.
2924  882,- /pk.
2956  882,- /pk.
2957  882,- /pk.
56827  882,- /pk.
56829      882,- /pk.

Plastens 
egenskaber
& miljøpåvirkning
 
Polyetyen, PE
Hvid til farveløs termoplast, der er
fremstillet ved polymerisation af 
etylen. Relativt kemikaliebestan-
dig (med undtagelse af stærke 
oxiderende syrer og visse orga-
niske opløsningsmidler), har lav 
vandabsorption og god slagstyrke. 
Plasten brænder let, har dårlig 
vejrbestandighed og begrænset 
varmebestandighed.

Miljøpåvirkning: Plasten klassifi-
ceres ikke som sundhedsskadelig 
og anses ikke som miljøfarlig. 
Ved forbrænding kræves ikke 
specielle rensningsanordninger.

Bæreposer i polyethylen (PE)
Poser kan afhængigt af mate-
rialevalg klassificeres efter miljø-
påvirkning:
1. Grøn polyethylen (genbrugs-

plast fremstillet af vedvarende 
råstoffer – findes ikke).

2. Ordinær Polyethylenpose. 
3. Majspose.
4. Biologisk nedbrydelig pose.
5. Papirpose.

En bærepose i papir er tungere,
fylder mere og kræver mere 
energi. 

Bemærk at:
• Energiforbruget til fremstilling 

af papirposer er 1,5 gang  
højere end for plastikposer i PP.

• Udslip til luft er 10 gange 
større fra poser i papir end i 
plast. På lossepladser udvikler 
papirposer drivhusgas metan.

• Udslip til vand er 50 gange 
større fra papirposer end fra 
plastikposer.

• Opbevaring og transport 
omkostninger er omkring 5 
gange større, end plastikposer.

Plastikposer er også bedre egnet 
til genanvendelse i forhold til 
papirsposer, de kan modstå vand 
og fugt og er letter at pakke 
sammen og tage med.

Kilde: Chalmers, 2007.
Vigtig!
Plastikposer er ikke legetøj. 
Hold poserne væk fra børn, 
så faren for kvælning undgås.
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Nellie 
Bokse med motiv...
Opbevaringsbokse med låg. Leveres 
usamlet; enkle at samle, find samle-
vejledning i webshoppen.

Format B280 x D280 x H265 mm 
Materiale Fiberpap.
Vilkår  

1930 Rocket 84,-
1931 Elephant 84,-
1932 Whale 84,-
  

Svanemærket 
bærepose
Svanemærket bærepose, fyldt med 
miav og kagleri...
Lad katten Findus og de selskabelige 
høns opbevare og beskytte dine bøger. 
Miljømærket bærepose som er både 
robust og vandafvisende til brug igen 
og igen. De lidt længere håndtag gør 
den nem at bære; både i hånden og på 
skulderen.

Format B350 x H350 mm  
Bælg: 120 mm  
Håndtag: 620 mm

Materiale Plast, PP.
Pakning 100 stk.
Øvrigt Kan vaskes ved 30 °C  

(med vrangen ud).
Design Sven Nordqvist for 

Eurobib Direct.

2966  1.822,- /pk.

Bogen kommer
Praktisk emballage til transport af 
bøger. Ekstra håndtag i plast medfølger.

Materiale Kraftig vokset bølgepap.

Transportemballage, stor

Format B550 x D240 x H305 mm

2826  53,-

Transportemballage, lille
Emballage i to dele, udvendig og
indvendig.

Format (B x D x H mm) 
Udvendig: 350 x 200 x 295 
Indvendig: 325 x 190 x 285

2825 udvendig 61,-
2824 indvendig 61,-

Etiketholder
Passer til transportemballage.

Format B220 x D60 mm  
Etiketlommens format:  
B95 x H55 mm

Materiale Plast, PVC.
Pakning  50 stk.

2701  184,- /pk.

Transportkasse
Robust og rummelig transportemballage
til f.eks. bøger.

Format B300 x D225 x H450 mm
Materiale Stålbeskyttet fiberpap med
 kraftigt bærehåndtag af 

plast.

2850  331,-

Bogbærekasse
Solid bogbærekasse med håndtag.

Format B375 x D175 x H255 mm
Materiale Plast, PS.

2829  215,-

Ny!

Ny!

Bianca
Boks med håndtag...  
Praktisk boks med lige sider i mønsteret 
”Circus” med forstærkede bærehåndtag.
Egner sig til opbevaring/flytning af mindre 
bøger og medier, papiraffald m.m.

Format B240 x D240 x H290 mm
Materiale Lamineret fiberpap. 
Vilkår  

1927  92,-
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Tellus
Praktisk opbevaring og eksponering på 
hjul, med konisk form og forstærkede 
udtag i siderne.
Brug den til billedbøger, legetøj, gen-
brug af papir osv.

Format B295 x D375 x H340 mm 
Materiale Fiberpap. 

1917 grafitgrå 166,-
1918 lysegrøn 166,-
1919 orange 166,-
1920 turkis 166,-
1921 hvid 166,-

’Zooper’ opbevaring!
Opbevaring med muntre dyremotiver, 
bruges enkeltvis eller sammen med 
eksisterende billedbogsæsker som kom-
plettering. 
Egner sig til opbevaring og visning af 
bøger, legetøj, puder osv. eller til at 
udlåne læsetips i til de mindste.

Zoofia
Kasse på hjul med nitteforstærkede 
sider, træbund og dyremotiver.

Format B295 x D375 x H340 mm 
Materiale Fiberpap. 

1928  166,-

Zoonia
Kasse med forstærkede håndtag.

Format B370 x D295 x H230 mm 
Materiale Fiberpap med blanke  

håndtag.

1929  131,-

Zoolle
Fine kufferter i to størrelser med  
håndtag og dyremotiver.

Format B295 x D375 x H340 mm 
Materiale Fiberpap. 
Pakning 2 stk. små & store. 

1934  156,- /pk.
 

Hollow 
Praktisk kurv til de fleste opbevarings-
behov.

Format B270 x D270 x H330 mm
Materiale Fiberpap.

1935       72,-

Opbevaringsbokse 
med låg
Praktiske og elegante arkiv- og 
opbevaringsbokse med låg og etikette-
holder i grafitgrå og med blanke eller 
sorte samlenitter. Fås i flere størrelser 
og egner sig til alt fra tidsskrifter og 
nodeark til CD’er m.m.

Format (B x D x H mm) 
Pluto (A4): 245 x 340 x 70 
Mars (A3): 340 x 445 x 70

Materiale Grafitgråt fiberpap med 
blanke nitter.

1922 Pluto 28,-
1923 Mars 84,-
 

Format (B x D x H mm) 
Tilda: 225 x 355 x 90 
Tova: 355 x 255 x 130 
Telma: 165 x 285 x 150

Materiale Grafitgråt fiberpap med 
sorte nitter.

Vilkår  

1924 Tilda 86,-
1933 Tova 72,-
1926 Telma 89,-

Genbrugsfiberpap
 
Produkterne af fiberpap laves af genanvendelige materialer som bølgepap 
og aviser. Materialet er gennemtestet og fungerer til alle typer opbevaring. 
Farver og lak er vandbaserede. 

Håndlamineret papir
Et tyndt, præget mønsterark limes på fiberpappen med vandbaseret lim.

Ny!

Ny!

Ny!

Ny!

Ny!
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Tidsskriftsamler
Format A4: B73 x D239 x H313 mm
Materiale Plast, PVC.
Øvrigt 1 stk. selvklæbende etiket 

medfølger.

2935  26,-

Croydon
Et populært tidsskriftsarkiv, (åben bag-
til) som giver mulighed for at identifi-
cere tidsskrifterne uden at tage dem ud
af kassen. Med en bredde på 114 mm
kan det rumme en hel årgang af de
fleste tidsskrifter. Let at etikettere.

Materiale Plast, PP.

2933 transparent 72,-
2967 sort 72,-
2968 rød 72,-

Ergospace
Funktionel tidsskriftsholder i A4 med
etiketholder. Ergospace er udviklet i
samarbejde med Karolinska Institutets
Bibliotek (KIB) i Sverige.
Etiketholderen fungerer desuden som
et praktiskt greb og ”støtteben”; ridser
i bordpladen undgåes.

Format B90 x D254 x H246 mm
Materiale Plast, PS.

50318       132,-

Palaset®

Stilrene, praktiske bakker og samlere til
tidsskrifter i forskellige farver og størrelser.

Materiale Plast, PS.
Design Ristomatti Ratia.

Tidsskriftsholder

Format B100 x D253 x H230 mm

50303 glasklar 112,-
50305 frosthvid 112,-
50306 grå 112,-

Tidsskriftsholder Maxi

Format B120 x D290 x H316 mm

50324 glasklar 154,-

Tidsskriftsamler
Tidsskriftssamler med medfølgende
selvklæbende etiket.

Format (B x D x H mm) 
A5: 90 x 160 x 226 
A5, XL: 90 x 195 x 275 
A4: 90 x 235 x 310 

Materiale Kraftig karton.
Pakning 10 stk.

2831 A5 87,- /pk.
2832 A5, XL 114,- /pk.
2833 A4 138,- /pk.

Fiona tidsskriftholder
Tidsskriftholder med etiketteholder på 
ryggen.

Format (B x D x H mm) 
A4: 85 x 255 x 315 

Materiale Fiberpap.
Pakning 2 stk.

1925  55,- /pk.
 

Ny!

Ny!
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Tidsskriftomslag, A4
Praktisk omslag til tidsskrifter i
A4-format. Elastik findes som tilvalg, 
se 2904.

Materiale Plast, PVC.
Pakning 10 stk.

 
2902 hvid 100,- /pk.

Elastik
Elastik til tidsskriftsomslag, se 2902,
til at holde tidsskrifterne på plads.

2904  5,-

Tidsskriftomslag
Omslag med to lommer til tidsskriftets
omslag, en lomme til bilag og en til
kort/cirkulationsliste.

Format (B x H mm) 
A4: 235 x 305 
Lommer: 83 x 102

Materiale Plast, PVC.
Pakning 10 stk.

2881  378,- /pk.

Poser med skydelås
Beskyt tidsskrifter, puslespil m.m.!
Poser i A4 og A3 format med kraftig
skydelåsfunktion, som tåler hårdhændet
håndtering.
Den kraftige plast er robust i forhold til
skarpe hjørner og kantede genstande,
hvilket gør poserne velegnede til opbe-
varing af f.eks. legetøj, klodser, pusle-
spil m.m. Poserne åbnes på langsiden.

Format (B x H mm) 
A4: 325 x 235 
A3: 445 x 325

Materiale Plast, PP.

2958 A4 26,-
2959 A3 53,-

Hvis du har brug for at forsyne posen
med en etiket eller mærkning, anbe-
faler vi kortlommen 2819.

Kortlomme
Selvklæbende lomme til bl.a. CD/DVD-
bokse.

Format B83 x H120 mm
Materiale Plast, PP.
Pakning 100 stk.

2819  247,- /pk.

Låg til opbevaringsboks
Passer til opbevaringsboksene 2938, 
2939, 2940. Låget findes kun i frosthvid.

Format B340 x D415 mm 

2941 frosthvid 28,-

Hjulstativ
Gedigent hjulstativ, der passer til opbe-
varingsboksene 2938, 2939, 2940. 
Flere bokse kan stables på stativet, og 
kan derved flyttes efter behov.

Format B420 x D445 x H275 mm
Materiale Metal.

2942  410,-

Kurv til afleveringsmaterialer
Praktisk kurv på hjul og med håndtag.
Nem at køre med, løfte eller trække
efter sig.

Format B360 x D610 x H370 mm
Materiale Plast, PE.

4259  331,-

Opbevaringsboks
Boks i robust materiale. Boksen er
stabelbar.

Format B340 x D415 x H235 mm 
Materiale Plast, PP.

2938  frosthvid 58,-
2939  blå 58,-
2940  rød 58,-

Lånerkurv
Enkel og let lånerkurv.

Format B450 x D300 x H210 mm
Materiale Plast, PP.

2815 sort 68,-
2817 grøn 68,-
2818 rød 68,-
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CD-emballage

Standard
Meget slagfast boks med plads til bilag 
og omslag.

Kapacitet 1 el. 2 stk. CD’er.
Format B142 x D10/15 x H124 mm

2962 enkel 10,-
2852 dobbel 11,-

Pladsbesparende

Kapacitet 1 el. 2 stk. CD’er.
Format B142 x D4/8 x H124 mm

3851 enkel 6,-
3852 dobbel 8,-

CD-lomme
Praktiske lommer i forskellige udgaver.

Lomme med klap
Selvklæbende lomme med klap
til lukning.

Format B130 x H130 mm
Pakning 100 stk.

2919  389,- /pk.

Forstærkede lommer
Lommer med forstærket svejsning til
en eller to CD’er.

Format B130 x H127 mm
Pakning 10 stk.

2900 enkel  22,- /pk.
2936 dobbel 42,- /pk.

DVD-bokse
Boks for DVD med plads til A5-hæfte.

Standard

Kapacitet 1 el. 2 stk. CD/DVD + hæfte.
Format B135 x D13/15 x H190 mm

1870 enkel 12,50
1869 dobbel 12,50

Pladsbesparende

Kapacitet 1 el. 2 stk. CD/DVD + hæfte.
Format B135 x D6/8 x H190 mm

1866 enkel 12,50
1867 dobbel 12,50

Blu-ray boks
Praktiske, robuste bokse…
DVD-boks til Blu-ray/PS3-format med
plads til omslag. Fås til én eller to skiver.

Format  B135 x D11 x H171 mm

3853 1 DVD    10,-
3854 2 DVD   11,-  

Papiretikette
Selvklæbende etiket. Passer til
Lydbogsemballage Daisy, se 2813.

Materiale Papir.
Pakning 100 stk.

2767  257,- /pk.

Lydbogsemballage 
Vores absolutte bestseller...
Emballage til Daisy-plader, passer også
til CD/DVD.

Kapacitet 1 stk. CD/DVD (med mulighet 
til å sette inn en innsats for 
ytterligere en plate, se 2814.

Format B140 x D20 x H170 mm
Design Eurobib Direct.

2813  38,-

Pladeindsats, ekstra
2814  8,50 
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CD/DVD-emballage
Emballage til både konventionel
håndtering såvel som RFID-læsning.
Holdbar, genanvendelig opbevaring
til musik, film eller spil. Med udvendig
lomme til omslag og med plads til
tilhørende hæfte (max. 4 mm tykt).

Format D14 (1 plate)/22 (2-6 plater) 
x B135 x H190 mm

Materiale Plast, PP.
Vilkår 

170701 1 skive 19,-
170702 2 skiver 23,-
170703 3 skiver 27,-
170704 4 skiver 32,-
170705 5 skiver 36,-
170706 6 skiver 40,-

UniKeep™ Media-box
Alsidig, robust boks til CD/DVD med
plads til omslag. Leveres med enkel eller
dobbeltomme eller helt uden i forskellige
størrelser, se Format herunder.

Format (B x D x H mm)  
5: 163 x 14 x 138 
10: 163 x 28 x 138 
20: 163 x 41 x 138 
40: 168 x 43 x 270

Materiale Plast, PP.

Mediaboks med lommer
3801 5 inkl. 5 lommer 20,-
3802 10 inkl. 5 lommer 27,-
3803 20 inkl. 10 lommer 49,-

Mediaboks med lommer, dobbel
3809 5 inkl. 3 lommer 
3810 10 inkl. 5 lommer 22,-
3811 20 inkl. 10 lommer 36,-
3812 40 inkl. 20 lommer 63,-

Mediaboks uden lommer
3806 5  13,-
3807 10 16,-
3808 20 24,-

UniKeep™ Safety-sleeve®
Patenteret medie-lomme til sikker
opbevaring af CD’er og DVD’er. Fås
som enkel- og dobbellomme.

Format B142 x H127 mm
Materiale Plast, non-wowen  

polypropen (PP).
Pakning 50 stk.

3804 enkel 64,-
3805 dobbel 72,-

AV-boks
Kombinationsboks til udlånsmateriale,
som består af flere typer medier, f.eks.
bog med CD. Fås i to størrelser (S og L).

Format (B x D x H mm)  
S: 200 x 20 x 220 
L: 200 x 20 x 310

Materiale Plast, PP.

50042 S 69,-
50043 L 131,-

CD-lommer Gladsaxe
Emballage til både konventionel
håndtering såvel som RFID-læsning.
Med plads til omslag, bibliografisk 
etikette og farvemarkering. Filtforet 
inderside til ekstra beskyttelse af skiven.
Denne model fås kun til én skive.

Format B135 x H175 mm
Materiale Plast, PP.
Pakning 50 stk.

170210 hvid 155,-/pk.
170211 sort 155,-/pk.

CD/DVD-lomme
Selvklæbende, transparent lomme.

Application  Til CD/DVD, indstik m.m.
Format   Mål yderside: 130 x 130 mm 

Mål inderside: 125 x 120 mm
Materiale  Plast, PVC.
Pakning  4 stk.

2309  19,- /pk.

DVD-lommer
Emballage til både konventionel
håndtering såvel som RFID-læsning.
Lommen har plads til omslag, brochure,
bibliografisk etiket og farvemarkering.

Format B148 x H235 mm
Materiale Plast, PP.
Pakning 100 stk.

170600 1 skive 2.274,- /pk.
170601 2 skiver 2.624,- /pk.
170602 3 skiver 2.797,- /pk.
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BOGPLEJE

Tænk klart så holder bøgerne længere!

Disse sider er ren sparegris. Med enkelte midler og relativ sparsom arbejdsindsats kan du 
øge levetiden på jeres bøger radikalt. Her finder du et bredt udvalg af vores populære 
omslagsplast, værktøj og andet du kan have nytte af.

Se hele sortimentet i vores webshop.
Hvorfor ikke besøge os allerede i dag på www.eurobib.dk?
Velkommen!
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Filmolux Soft
Populær kvalitetsplast,
enkel at korrigere…
Selvklæbende, transparent, blank eller
mat plast i en blød kvalitet. Korrigerbar;
nem at ændre (sparer tid og penge).
Kan anvendes på næsten alle overflader.
Forhåndskåret, beskyttelsesfilm 
(genanvendelig) i tern. Anbefales til
uvante brugere indenfor bogpleje.

Anvendelse   Forstærker matte eller
  blanke omslag.
Materiale  Plast, PVC.
Tykkelse  70 μm
Pakning  Rulle, 25 m

Omslagsplast, blank
3005  220 mm 255,-
660064  240 mm 278,-
3009  260 mm 301,-
660066  280 mm 324,-
3013  300 mm 348,-
660067  320 mm 371,-
660068  340 mm 395,-
660069  360 mm 418,-
3021  380 mm 441,-
660070  410 mm 476,-
3022  450 mm 522,-

Omslagsplast, mat
3085  220 mm 255,-
3089  260 mm 301,-
3093  300 mm 348,-
3094  380 mm 441,-

Plaststrimler, blank
3000  20 mm 26,-
3003  30 mm 38,-
3004  50 mm 65,-

Filmolux
Populær plast, Korrigerbar…
Selvklæbende, transparent, blank
plastfilm i en blød kvalitet. Korrigerbar
(begrænset). Fås til de fleste bogformater.
Beskyttelsespapiret er i tern, hvilket gør 
det nemt at skære til i det ønskede 
format.

Anvendelse    Forstærker matte eller
  blanke omslag.
Materiale  Plast, PVC.
Tykkelse  70 μm
Pakning  Rulle, 25 m

3028  260 mm 265,-
660037  280 mm 285,-
3029  300 mm 305,-
660039  320 mm 326,-
660040  340 mm 345,-
660041  360 mm 365,-
660042  410 mm 417,-
660238  500 mm 508,-

Fra 5 ruller 5 %
Fra 10 ruller 7 %
Fra 20 ruller 9 %
Fra 50 ruller 12 %

Mængderabat!

Mindst holdbar til?
Hvor lang holdbarhed har plastfilm? Der findes ikke nogen ”mindst holdbar
til” dato på film. Derimod kan det lim, der anvendes til selvklæbende plast
blive for gammelt. For optimal klæbeevne anbefaler vi, at plasten anvendes
inden for to år. Dette gælder ubrugt plast i ruller. Plastruller, der er mere end
to år kan godt bruges, dog skal du være opmærksom på, at limens klæbe-
evne kan være forringet. Det er ikke plasten, der forringes. Husk at opbevare 
ruller mørkt og koldt, hvis du køber større mængder til brug over længere tid.

Mat eller blank plast?
Hvad er bedst? En blank plast forstærker farverne på et bogomslag og
anvendes derfor ofte som beskyttelse af fotos. En mat overflade reflekterer 
ikke lys på samme måde som en blank overflade. Derfor kan stregkode 
labels på et blankt omslag være lidt sværere at aflæse. Du bør selv 
afgøre, hvad der er bedst til dit behov.

Let at ændre!
Hvis du er usikker eller bange for at gøre noget forkert, så har vi løsningen
med korrigerbar plast. Denne plast kan løsnes fra underlaget og sættes på
igen. Vi kan anbefale Filmolux Soft. Den kan løsnes helt op til fire timer efter
at bogen er bundet ind. Efter 24 timer har limen stabiliseret sig og plasten
sidder helt fast.
Andre plastfilm, der her er angivet som korrigerbare hæfter hurtigere og 
skal rettes til umiddelbart efter indbindingen.

Mere at vælge imellem!
Alt til at passe dig og dine behov. Vil du vide mere?
Kontakt vores kundeservice eller gå ind på vores webshop. Følgende 
spørgsmål kan være en guide til dig, før du bestemmer dig for, hvad du 
skal købe.

FØRSTHJÆLP TIL

BEDRE
BOGPLEJE

Vi kan hjælpe dig til et bedre resultat...
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Pelloplast
Vores absolutte bestseller,  
korrigerbar…
Selvklæbende, kraftig, transparent, 
blank eller mat plastfilm i en halvhård 
kvalitet. Korrigerbar (begrænset). Ekstra 
stærk hæfteevne. Fås både som film og 
strimler. Fås i bredder, der passer til de 
fleste bogformater. Beskyttelsespapiret 
er i tern, hvilket gør det nemt at skære 
til i det ønskede format.

Anvendelse   Forstærker matte eller
  blanke omslag.
Materiale  Plast, PVC (ftalatfri).
Tykkelse  90-100 μm
Pakning  Rulle, 25 m

Omslagsplast, blank
3035  240 mm 244,-
3038  260 mm 265,-
3039  300 mm 305,-
3040  360 mm 365,-
3041  450 mm 457,-

Omslagsplast, mat
3036  240 mm 244,-
3045  260 mm 265,-
3046  300 mm 276,-
3047  360 mm 414,-
3048  450 mm 457,-

Plaststrimler, blank
3037  30 mm 30,-
3042  50 mm 50,-
3043  70 mm 71,-

Plaststrimler, matt
3049  30 mm 30,-
3050  50 mm 50,-
3044  70 mm 71,-

Miljøplast
Skånsom bogplast…
Selvklæbende, transparent, blank plast-
film i en blød kvalitet. Høj hæfteevne
og begrænset mulighed for korrigering.
Fås til de fleste bogformater. Det er
muligt at skrive og trykke direkte på
plasten. Skånsom mod stregkoder og
anden trykt tekst. Fremstillet i miljø-
venlig plast, der tåler varme.
Beskyttelsespapiret er ternet, så det er
nemt at skære til i det ønskede format.

Anvendelse   Forstærker matte eller
  blanke omslag.
Materiale  Plast, PP.
Tykkelse  80-90 μm
Pakning  Rulle, 25 m

Blank
3020  220 mm 173,-
3033  260 mm 225,-
3032  300 mm 259,-
3034  360 mm 311,-

Polyvinylklorid, PVC
Farveløs polymer af vinylklorid. 
Sædvanligvis er plasten iblandt 
forskellige tilsætningsstoffer 
som blødgøringsmidler, fyld-
stoffer og smøremidler samt
stabilisatorer, hvorfor den fore-
kommer i et stort antal kvaliteter 
med varierende egenskaber. 
Generelt har plasten en god 
kemikaliebestandighed. Den 
har imidlertid et lavt blød-
gøringspunkt.

Miljøpåvirkning: Klassificeres 
ikke som sundhedsskadelig og 
anses som fysiologisk inert. 
Ved forbrænding afgives dog 
klorbrinte.

Polypropen, PP
Hvid til farveløs plast (uden 
tilsætningsstoffer) som etylen-
plast, men stivere.
Høj udmattelsesstyrke, lav den-
sitet, gode elektriske egenska-
ber, god kemikalieresistens
og gode mekaniske egens-
kaber. Kan dog angribes af 
stærke syrer og baser, aroma-
tiske og klorerede kulbrinter 
samt metanol. 

Miljøpåvirkning: Plasten klassi-
ficeres ikke som sundheds-
skadelig og anses ikke som 
miljøfarlig. Ved forbrænding 
kræves ikke specielle rensnings-
anordninger.

Alt vor plastfilm i polyvinyl-
klorid (PVC) er fri for blød-
gørende phthalater!

Plastens 
egenskaber & 
miljøpåvirkning

Filmolux 609
Til den erfarne bruger,
hæfter omgående…
Selvklæbende, transparent, blank 
plastfilm i en blød kvalitet. Hæfter 
omgående og er ikke korrigerbar. 
Fås både som film og strimler.

Anvendelse   Forstærker bogbind og
  anden beskyttelsesmærkning.
  God til hæfter, foldere,
  kort m.m.
Materiale  Plast, PVC.
Tykkelse  70 μm

Omslagsplast

Pakning  Rulle, 25 m

660051  220 mm 212,-
660052  240 mm 231,-
660053  260 mm 250,-
660054  280 mm 270,-
660055  300 mm 289,-
660056  320 mm 308,-
660057  340 mm 328,-
660058  360 mm 347,-
660059  410 mm 395,-
660060  500 mm 481,-
660061  620 mm 596,-

Plaststrimler

Pakning  Rulle, 50 m

660045  20 mm 43,-
660046  30 mm 63,-
660047  40 mm 84,-
660048  60 mm 127,-
660049  100 mm 211,-
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Bogplejelim
Anbefalet bog- & bloklim…
Vandbaseret lim. Det anbefales, at 
limen fortyndes med vand til det har den 
ønskede konsistens. Fås i to størrelser.

Anvendelse Til at indsætte løse sider eller 
reparation af løst omslag.

2715  0,5 kg 66,-
2716  1 kg 98,-

Limpen & -stift
Lim i praktisk format…
Vandbaseret allroundlim til papir,
stof m.m.

Pakning Limpen: 30 g 
Limstift: 20 g

2720 Limpen 10,50
2743 Limstift 12,-

Bogrengøringsmiddel
Skånsom rengøring af bogsider… 
Vandbasert, skånsomt rengøringsmid-
del; fortyndes med vand.

Anvendelse Fjerner enkelt fedtpletter
 (ikke blæk, tusch, spritbase-

ret maling) og andet smuds 
på bogsider og omslag.

3074   202,-

Limpensel
God at have… 
Praktisk pensel i bredden 15 mm.

2717  11,50

Hård plast, ark
Beskytter hæfter og foldere…
Selvklæbende, hård transparent og
blank plastfilm.

Anvendelse   Ideel til forstærkning af
  mindre hæfter, foldere m.m.
Materiale  Plast, PVC.
Format  220 x 330 mm
Tykkelse  250 μm
Pakning  Ark, 100 stk.

82120  616,- /pk.

Saks
Altid anvendelig… 
Kraftig saks til både højre- og
venstrehåndede.

3151  17,-

Kniv
Praktisk allroundkniv…
Hobbykniv med gummigreb og
stålforstærkning. Låsbar. 3 løse blader 
medfølger. Bladlængde:18 mm.

3163   29,-

Bogskraber
For vellykket resultat… 
Praktisk universalskraber med filtkant
til bogpleje. Sikrer at bogplasten
fæstner ordentlig mod underlaget; 
udglatter folder og andre ujævnheder,
eksempelvis luftblærer.

Anvendelse Til påføring af bogplast til
 plane overflader, eksempelvis
 bogomslag.

3167   30,-

Falseben
Kom bedre til i folder og kanter…
Praktisk værktøj til bogpleje.

3162   57,-

Når uheldet er sket!

– se vejledningen
om bogpleje på
www.eurobib.dk
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Filmoplast T
Slidstærk, til holdbare reparationer…
Selvklæbende vævstape. skrivbar Fås i 
forskellige farver og bredder.

Anvendelse  Dækker reparerede bogrygge 
(indbundne), forstærker 
bogomslag eller komplet 
bog. Anvendes til at forstærke 
det første og sidste ark i falsen 
mellem omslag og bogsider. 
Forstærker bagsider på kort 
og planer, eller til støvfri tæt-
ning ved billedindramming.

Materiale Syrefri tekstiltape.
Tykkelse 240 μm
Pakning Rull, 10 m

30 mm
660083  hvid 78,-
660084  sort 78,-
660086  blå 78,-
660089  grå 78,-

50 mm
3121  hvid 126,-
660092  sort 126,-
3116  blå 126,-
3118  grå 126,-

Filmoplast P
Næsten usynlig reparation af rifter…
Specialpapir med perfekt kombination 
af stabilitet og styrke med blødhed og 
gennemsigtighed, svært transparent. 
Belagt med aldringsbestandig, ikke-
gulnende, permanent elastisk akryllim, 
beskyttet med CaCO3, let alkalisk så 
det ikke er muligt at skade dokumen-
terne, men med tilstrækkelig beskyttel-
seskapacitet til at hindre syreangreb.

Anvendelse   Reparerer, beskytter og  
forstærker papir, fæstner 
og sammenføjer iturevne 
sider, reparerer ødelagte 
sider, fæstner tyndere papir 
i passepartout. Gør 

  reparationer og samlinger  
 næsten usynlige.

3111  20 mm 126,-

Filmoplast P90 Plus
Stærk hæfteevne… 
Syrefrit, rivefast, slidstærkt specialpapir, 
hvid, stor blødhed, næsten usynlig, hin-
drer stødskader på dokumenter, belagt 
med et aldringsbestandig, ikke-gulnen-
de, ikke-blødende, permanent elastisk 
akryllim. Specielt stærk hæfteevne  
– fæstner umiddelbart!

Anvendelse Ideel til at forstærke sam-
linger mellem bogomslag 
og bogsider. Høj hæfteevne 
og stor styrke; rives ikke let 
i stykker. Papiret er næsten 
usynligt og meget fleksibelt, 
perfekt til at lime i folder. 
God til fiksering af billeder, 
fotografier og grafik i  
passepartout eller bagstykke. 
Giver støvfri tætning af 
bagstykker.

3006 20 mm 116,-

Filmoplast P90
Stabil, stærk men blød… 
Specialpapir med perfekt kombination 
af stabilitet og styrke med blødhed, 
hvid. Se også Filmoplast P.

Anvendelse Reparerer, beskytter og 
forstærker papir, fæstner 
udrevne sider, reparerer 
gamle bøger, forstærker 
indvendige sidesamlinger i 
pocketbøger, reparerer 
kanter, fikserer original i 
passepartout eller bag-
stykke. Giver støvfri 

 tætning af bagstykker.

3141  20 mm 127,-

Skæreplade
Selvhelende overflade…
Smart skæreplade med selvhelende
overflade og praktisk gitter.

Anvendelse Ideel til bogpleje, scrap-
booking, fotomontage 
m.m. Beskytter underlaget.

Format  300 x 450 mm
Materiale  Plast, PVC.

3170   165,-

Selvklæbende
reparationstape
Papirstape udviklet til reparation
og vedligeholdelse af bøger eller billed-
indramning. Tapen er state-of-the-art til
bevaring af papisfibre og opfylder de 
høje krav indenfor museer og arkiv.

Materiale Papir: 
Filmoplast P: 20g/m2   
Filmoplast P90/P90 Plus: 50g/m2

Pakning Rulle, 50 m

Scotch bogtape
Alsidig, slidstærk, flere bredder…
Stærk, selvklæbende transparent tape
(er svær at rive i stykker). Revner eller
misfarves ikke. Mulig at skrive på.

Anvendelse  Forstærker, beskytter og
  reparerer bøger, pocket- 

 bøger, tidsskrifter m.m.
Materiale  Plast.
Tykkelse  90 μm
Pakning  Rulle, 13,7 m

3112  38 mm 83,-
3113  50 mm 113,-
3114  75 mm 160,-
3115  100 mm 209,-
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Plastbelagt vævstape
Plastbelagt, slidstærk…
Selvklæbende, grov vævstape (til at
skrive på) uden beskyttelsespapir.
Fås i forskellige farver og bredder.

Anvendelse  Til at forstærke/ reparere
  bogrygge, omslag, kort  

 m.m.
Materiale  Plastbelagt tekstiltape, PVC.
Tykkelse  240 μm
Pakning  Rulle, 25 m

20 mm
3122  hvid 50,-

40 mm
3130  hvid 90,-
3129  sort 90,-
3128  rød 90,-
3123  blå 90,-
3126  grøn 90,-
3125  grå 90,-

60 mm
3138  hvid 143,-
3137  sort 143,-
3136  rød 143,-
3131  blå 143,-
3134  grøn 143,-
3133  grå 143,-

Easy Wings
Giv bøgerne vinger… 
Selvklæbende tape. Udstyret med
patenteret centerperforering.
Nem at påføre. Fås i to bredder.

Anvendelse  Ideel til forstærkning af
  bogrygge og hjørner.
Materiale  Plast, PVC.
Tykkelse  60 μm
Pakning  24 stk.

3091  57 mm 88,- /pk.
3092  87 mm 132,- /pk.

Easy Hold
Hold tidsskrifterne sammen...
Selvklæbende tape som øger tidsskrif-
ternes levetid. Nem at påføre.

Anvendelse  Ideel til at forstærke og   
 samle aviser, tidsskrifter,  
 magasiner osv.

Format  57 mm
Materiale  Plast, PVC.
Tykkelse  60 μm
Pakning  250 stk.

3159   335,- /pk.

Filmoplast SH
Stærk falsevæv…
Stærk, selvklæbende, hvid og syrefri
tekstiltape (finmasket).

Anvendelse   Forstærker bogomslag
  indvendigt (fold).
Materiale  Bomuld.
Tykkelse  170 μm
Pakning  Rulle, 25 m

3109  20 mm 117,-
3110  30 mm 186,-

Etikettedispenser
Praktisk hjælpemiddel til etiketter
med stregkoder, etiketbeskyttere
og øvrige etiketter på rulle…
Skiller let og enkelt etiketterne fra 
beskyttelsespapiret. Anti-slip og 
vejledning medfølger.

Kapacitet  1-3 ruller; bredde indtil 
150 mm maks. Ø150 mm

Format B170 x D250 x H135 mm

82830   719,-

Ny!
Limroller Gudy dot
Praktisk og enkel...
Denne brugervenlige limroller kan 
anvendes til at fastgøre papir mod papir 
eller mod glatte overflader for derefter 
at kunne dele dem igen, om og om 
igen. Kør rolleren over papiret og en 
smal limstribe kommer let og præcist 
ud. Eventuelle limrester kan let fjernes 
og efterlader ingen spor.

Perfekt til midlertidig skiltning, scrap-
bog, montering af foto etc. 
Opsæt plakater, tegninger, beskeder 
etc. på vægge eller vinduer hvor du 
ikke vil efterlade mærker. 

Limen er miljøvenlig; vandbaseret, 
syrefri og gulner ikke. Efterlader ingen 
rester, udtørrer ikke og er let at fjerne. 

Format   B8 mm x L15 m
Materiale Vandbaseret lim. 
Øvrig Leveres i praktisk roller/ 

dispenser.

3007   97,-
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Omslag til tidsskrifter
Selvhæftende omslag til softcover…
Selvklæbende omslag til tidsskrifter med
stift omslag og blød ryg, klar til brug.
Fås i forskellige standardformater. Vælg
det format som passer bedst, men husk
at omslaget skal være nogle mm større
end det, du skal indbinde.

Anvendelse Beskytter og giver fastere
 bøger/tidsskrifter med
 blødt omslag.
Materiale Plast, PVC.
Tykkelse Omslag, 140 μm; ryg, 45 μm

AI & AII
Passer til de fleste pocketbøger.

Format B270 x H186 mm
Ryggbredde AI, 1-21 mm 

AII, 22-42 mm
Pakning 10 stk.

3051 AI 56,- /pk.
3052 AII 58,- /pk.

CI & CII
Passer til normalbøger, op til
A5-format.

Format B350 x H222 mm
Ryggbredde CI, 1-21 mm 

CII, 22-42 mm
Pakning 10 stk.

3055 CI 87,- /pk.
3056 CII 99,- /pk.

DI & DII
Passer til de fleste tidsskrifter.

Format B410 x H252 mm
Ryggbredde DI, 1-21 mm 

DII, 22-42 mm
Pakning 10 stk.

3053 DI 97,- /pk.
3054 DII 110,- /pk.

EI & EII
Passer til de fleste større bøger og
tidsskrifter.

Format B510 x H320 mm
Ryggbredde EI, 1-21 mm 

EII, 22-42 mm
Pakning 5 stk.

3057 EI 71,- /pk.
3058 EII 88,- /pk.

Boglomme
I forskellige udformninger…

Anvendelse  Til lånekort, indstik m.m.
Materiale   Pap og plast, PVC.
Pakning  500 stk.

Færdigfoldet lomme

Format  B90 x H70 mm

2312   352,- /pk.

Ikke færdigfoldet lomme
Levereres i rulle til maskinskrivning.

Format  B90 x H60 mm

2320   200,- /pk.

Boglomme, dyb
Hvid, færdigfoldet lomme – ikke
selvklæbende.

Format  B90 x H135 mm
Materiale  Papir.
Pakning  500 stk.

2371   506,- /pk.

Pocketomslag
Kan bruges igen og igen… 
Brugervenlige, populære indstikslommer
til pocketbøger og uddannelsesmateriale
med bløde omslag. Beskyt hurtigt og
nemt bøger mod slitage og snavs. Fordi
omslagene ikke er selvklæbende og
desuden er fleksible i bredden, kan de
anvendes om og om igen. Passer også
til bøger i forskellige størrelser. De
svejsede sømme sikrer en lang levetid.

Anvendelse   Forstærker og beskytter
  bøger med bløde omslag.
Format   B x H mm
Tykkelse   180/140 µm 
  (omslag/indstiklomme).
Materiale  Plast, PVC.
Pakning  100 stk.

3154  270 x 180  333,- /pk.
3155  270 x 300  550,- /pk.

Etikettebeskyttelse
Skånsom etiketbeskyttelse
på rulle…
Selvklæbende, transparent, blank
plastfilm i en blød kvalitet. Skånsom
mod stregkoder og anden trykt tekst.
Fremstillet i miljøvenlig plast, der tåler
varme. Fås i forskellige størrelser.

Anvendelse   Forstærker og beskytter
  etiketter på bogrygge eller
  mapper.
Format  B x H mm
Materiale  Plast, PP.
Tykkelse  55 μm
Pakning  1000 stk.

3096  35 x 25 74,- /pk.
3086  65 x 53 124,- /pk.
3099  75 x 35 94,- /pk.
3087  100 x 40 144,- /pk.
3090  113 x 48 195,- /pk.

Filmolux Pocket
Praktisk, letilgængelig kortlomme… 
Selvhæftende, transparent triangulær
lomme. Findes i tre størrelser. 

Anvendelse  Ideel til lånerkort,
  indstik m.m.
Format  S: 75 x 75 mm  

 M: 100 x 100 mm  
 L: 140 x 140 mm

Materiale  Plast, PVC.
Pakning   S: 144 stk.  

 M/L: 100 stk.

660152  S 148,- /pk.
2856  M 127,- /pk.
2851  L 188,- /pk.
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Alle angivne priser er i danske kroner 
ekskl. moms. Ved eventuelle udsendte 
kampagner eller tilbud i webshoppen, 
hvor betingelser er nævnt, gælder 
disse for det pågældende køb.
Bemærk at min.  ordrestørrelse er 
150 kr. Alle ordrer bliver pålagt et 
miljøgebyr på 1,25%

BETALINGSBETINGELSER
Betalingsfristen er 15 dage netto fra 
fakturadatoen, medmindre andet er 
aftalt. Du betaler ikke over nettet men 
mod faktura. Efter forfaldsdatoen 
debiterer Lammhults Biblioteksdesign 
morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt 
måned. 

Bemærk, at en solgt vare er 
Lammhults Biblioteksdesigns ejendom, 
indtil den er betalt.

BETALING
Bank: Den Danske Bank
Reg. nr. 4394 
Konto nr. 0007100914
Swift code: DABADKKK
IABN nr.: DK5730000007100914

GARANTI
Vi giver to års garanti for materiale- 
og fabrikationsfejl. Fakturaen gælder 
som garantibevis. Hvis man ønsker at 
gøre garantien gældende, skal faktura-
nummeret oplyses.

LEVERINGSBETINGELSER
Normalt ekspederer Lammhults 
Biblioteksdesign alle bestillinger på 
lagervarer indenfor en arbejdsuge. For 
varer som ikke lagerføres af lammhults 
biblioteksdesign, se katalog eller web-
shop for opdateret information om 
leveringstid. 

Varerne leveres ab fabrik. Ordrer over 
kr. 1.000 leveres fragtfrit. Varerne 
sendes på den mest fordelsagtige 
måde medmindre andet er aftalt. En 
vare, som er midlertidig udsolgt fra 
lageret, bliver leveringsovervåget og 
leveres så snart den er på lager igen.

Forsendelser til Grønland og Færøerne 
tillægges fragt og sendes ex works.

Leveringer som ikke modtages af 
kunden pga. begrænsede åbningstider 
på leveringsadressen debiteres en ny 
udkørsel. Angiv derfor altid åbningstid-
er, kontaktperson og telefonnummer 
til varemodtageren på din ordre.

Såfremt du ikke modtager din forsen-
delse, kan du kontakte kundeservice, 
hvis du ønsker fragtbrevsnummer til 
sporing af forsendelsen.

TRANSPORTSKADER
I tilfælde af transportskader eller man-
glende kolli gælder følgende vilkår:

A.  
Synlige skader på varer og/eller 
emballage eller manglende kolli skal 
dokumenteres ved modtagelsen med 
en bemærkning på fragtsedlen, som 
underskrives af chaufføren. Lammhults 
Biblioteksdesign skal straks informeres 
skriftligt om eventuelle beskadigede 
varer. Denne procedure skal følges, for 
at der kan udbetales erstatning.                             

B.  
Skjulte skader, som ikke kan 
antages at have været synlige ved 
modtagelsen, skal hurtigst muligt 
anmeldes skriftligt til Lammhults 
Biblioteksdesign, dog senest inden 
for fem kalenderdage. Ved senere 
anmeldelse vil anmeldelsen ikke blive 
accepteret af transportfirmaet, og du 
skal selv dække omkostningerne. 

Alle skader i henhold til pkt. A og 
B bør dokumenteres ved hjælp af 
billeder for at lette behandlingen af 
erstatningskravet.

Transportskadede varer må ikke retur-
neres til Lammhults Biblioteksdesign 
uden forudgående aftale med kunde-
service. Varerne skal i stedet opbevares 
med henblik på transportfirmaets 
inspektion.

REKLAMATIONER
Reklamationer (ikke transportskader – 
se ovenfor) skal ske til vores kundeser-
vice senest 7 hverdage efter, at du har 
fået dine varer.  

Når du ringer til vore kundeservice 
afgøres det også, hvorvidt den 
reklamerede vare skal byttes eller 

krediteres når varen kommer retur. 
Varer, som er blevet skadet ved retur-
fragt, kan ikke krediteres.

-  Kontakt kundeservice.
-  Sørg for at pakke eventuelle   
 returvarer forsvarligt så transport- 
 skader undgåes.
-  Skriv tydelig afsender og kundenr./ 
 ordrenr. på returforsendelser.

Hvis du ønsker en ny vare i stedet for 
den reklamerede vare, skal du lave 
en ny bestilling. En returneret vare 
krediteres først, når den er kommet 
retur, Medmindre end anden aftale 
er truffet.

RETURVARER
Hvis Lammhults Biblioteksdesign har 
leveret en forkert vare, eller du er 
kommet til at bestille en forkert vare, 
skal du først kontakte vores kundeser-
vice og oplyse om, hvad du ønsker at 
returnere. Vi vil tage stilling til, om vi 
kan bytte varen eller om du skal kredi-
teres, når varen er kommet retur.

Som hovedregel accepterer vi retur-
nering af lagervarer. Lagervarer er 
alle varer, som  ikke har et lever-
ingssymbol med leveringstid angivet i 
uger. I webshoppen er det alle varer 
med “kan leveres med det samme”. 
Bestillingsvarer tages ikke retur.
 
I forbindelse med returforsendelser 
gælder følgende:
- Varen skal returneres i fejlfri og 
ubrugt stand samt i original embal-
lage.
- Hvis du har bestilt en forkert vare og 
ønsker at returnere den, betaler du 
for fragten + 20 % af ordrebeløbet i 
administrationsgebyr.
- Hvis Lammhults Biblioteksdesign 
har leveret en forkert vare, betaler vi 
returforsendelsen, og varen krediteres 
fuldt ud.
- Sørg for at pakke eventuelle returvar-
er forsvarligt, så transportskader 
undgås.
- Skriv tydelig afsender og kundenr./
ordrenr. på returforsendelser.

ANNULERING AF ORDRER
Muligheden for at annullere en 
afgiven ordre afhænger af den pågæl-
dende vare. Lagervarer – ordren kan 

annulleres inden kl. 12 samme dag, 
som den er afgivet. Bestillingsvarer – 
ordren kan annulleres, inden varerne 
afsendes fra leverandøren. Kontakt 
kundeservice for nærmere oplysninger. 
Annullering af specialordrer – ordren 
kan annulleres inden produktionsstart. 
Kontakt kundeservice for nærmere 
oplysninger. 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Lammhults Biblioteksdesign AS 
forbeholder sig ret til uden forud-
gående varsel at ændre betingelserne 
i katalog, varernes tilgængelighed, 
udførelse, specifikation samt pris. 
Vi tager tager forbehold for trykfejl. 
Eventuelle opdateringer eller rettelser 
finder sted i webshoppen,  
www.eurobib.dk

Lammhults Biblioteksdesign 
og Eurobib Direct er aldrig 

længere borte end nærmeste 
telefon eller laptop. 

Vores kundeservice 
er bemandet 

mandag til torsdag 
fra 08.00 - 16.00 og 

fredag fra 08.00 - 15.30 
og kan kontaktes på 
tlf: 76 78 26 11 eller 
e-mail bci@bci.dk. 

Her kan du stille spørgsmål 
om din bestilling, varernes 
funktion og udførelse samt 

om webshoppen.

Overalt 
– altid!

eurobib.dk



A 

Afleveringsskabe  69-70
Afleveringsvogn  61
Alfabetsæt 22-23
Avisstok 17
AV-krybber  54-55

B 

Besøgstæller 110
Billedbogseksponering  31-51
Billedbogskrybbe  42-49
Bogbord  38, 44
Bogbærekasse 115
Boglim 124
Boglommer 127
Bogpleje  121
Bogrengøringsmiddel 124
Bogskrap 124
Bogstavsark 23
Bogstøtte  72-73
Bogtape  125
Bogtårn  41, 49-52
Bogudstillingsstativ  31-53
Bordudstilling 3-5, 8-14
Bogvogn  57-68
Brochureholder 10-13, 16
Bærepose 114
Børnemøbler 35, 38, 44, 103-109

C 

CD/DVD-boks 119-120
CD/DVD-emballage 119-120
CD/DVD-krybber 54-55
CD/DVD-lommer 119-120
CD/DVD-marker 28, 120 
CD/DVD-skab 54-55
CPU-holder 89, 91

E 

Eksponeringsboks 9-10, 13, 17
Eksponeringsliste 6, 7, 8
Eksponeringssystemer  31-56
Eksponeringstårn 41, 49-52
Elefantfod 110
Etiketter  23, 26-27
Etikettebeskyttelse  127

F 

Falseben 125
Farvemarkering  26

G 

Gavludstilling 6-8, 16
Glidebeskyttelsetape 72

H 

Hjulsæt 39, 44-47
Hyldstand 15

I 
  
Informationsskranke 90
Ipad tilbehør 94

K 
 
Kasser  115-116, 118
Kniv 124
Krybber 42-49, 54-55

L 
 
Labelmaskine 27
Lim 124
Limpensel 124
Loungestol 97, 100-102
Lyddæmpning 84-86
Lytte stol 101
Læsemøbel 92-93
Lænestol 100 -102
Lånekurve 118
Lånemærke 27

M  
 
Magnetramme  24-25
Magnetisk etiketliste  27
Magnetisk tape 27
Mappevogn 60-61, 68
Media-boks 119-120
Mulepose 115
Mærkningstape 26-27

N  
 
Navneskilte 28

O  
 
Omslagsplast 122-123
Opbevaringskasser 115-116, 118
Opbevaringsposer 118
Opbevaringsstativer 35

P  
 
Papirskiltebånd 22
Plakatholder 10
Paperback omslag 127
Præsentationsholder 10, 12, 13
Præsentationsskærm  82-86
Pudevogn 109
Puffer 100

R  
 
Reoldisplay 4-5, 8-15, 17
Reolmøbel 74-80
Reolskilt 27
Reolsystemer 74-80
Reparationstape 125-126
Rulleskammel 110

S  
 
Saks 124
Scotch bogtape 125
Siddepudder 109
Skammel 99, 103, 107, 109
Skillestøtter  20-21
Skilteholder 10, 24-25, 28-29
Skilteliste  27
Skilleplader 28
Skranke 90
Skrivetavle 29
Skråhylder 11-12
Skæreplade 125
Skæreværktøj  124
Skærmsystemer 84-86
Stol 96-111
Studiebord 92-93
Stumtjener 96-97, 99, 105
Symbolskiltning 30
Sækkestol 100
Søgestation  88-89

T 
 
Taburetter  109
Tegneseriekrybber  42 -49
Tidsskrifteksponering  6, 15-18, 56 
Tidsskriftholder 117
Tidsskriftomslag 118
Tidsskriftopbevaring  15-18, 56, 117
Transportkasse  115, 118

U  
 
Udstillingspodier  40-41
Udstillingsskærme 84-86
Udstillingstårne 49-52
Udstillingsvogne 61 
Ungdomsmøbler 96-102, 111

V  
 
Vægeksponering  6-8, 16, 18, 32-34 
Vævstape 126

W  
 
Wallstickers 30

Alfabetisk søgeordsregister

Fandt du 
ikke det, du 
søgte efter?

Kataloget indeholder kun 
et udvalg af vores mange 

produkter.

Kig ind i webshoppen 
www.eurobib.dk eller 
ring til kundeservice på 

tlf.76 78 26 11.

Det vil helt sikkert  
hjælpe dig.



Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1

6670 Holsted

Tel: +45 76 78 26 11 
www.eurobib.dk

E-mail: bci@bci.dk

Vi står for helheden
Vi leverer komplette løsninger til biblioteker 
og offentlige rum.

Med vores brede sortiment på mere end 
1500 biblioteksrelaterede produkter, imøde-
kommer vi de fleste behov for forbrugsartikler, 
eksponeringssystemer og indretningsprodukter. 
Du finder dem her i kataloget, og i vores 
webshop eurobib.dk det er hurtigt og enkelt 
at bestille det dit bibliotek behøver. Her 
findes alt fra bogplejeprodukter og medie-
opbevaring til spændende børnemøbler  
og klassiske bogvogne.

Siden 2000 har vi tilhørt Lammhults Design 
Group, et anerkendt navn inden for design 
af møbler og indretning. Her er nogen af 
Skandinaviens førende designer varemærker 
samlet.

Gennem vores stærke netværk kan vi tilbyde 
helhedsløsninger på kreative, attraktive og 
funktionelle indretninger til biblioteker og 
andre offentlige rum.

Velkommen! 

www.eurobib.dk
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