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60/30 STÅLREOL
Funktionel, fleksibel og æstetisk
60/30 Stålreol er resultatet af mange års erfaring og succes. Dette fleksible produktkoncept har udviklet sig over
årene og dets modulære struktur og store antal af standardkomponenter sikrer idéel rumudnyttelse og indbygning
af en lang række relevante funktioner.
Endvidere giver fleksibiliteten i systemet mulighed for en række specialløsninger, som vort designteam skaber for
hvert enkelt bibliotek.
Vort brede sortiment af komponenter til 60/30 Stålreolen skaber uendelige muligheder når dit bibliotek skal
indrettes. Enkeltsidet, dobbeltsidet, til vægmontering, gavle i forskellige materialer, hylder til forskellige formål,
tilbehør og meget mere. Og alt dette i hvilken som helst farve.
For alle produktdetaljer og tekniske specifikationer på vores standardprodukter, henviser vi til vores hjemmeside
www.lammhultsbiblioteksdesign.dk.

Siden vi startede for
mere end 80 år siden,
har biblioteker været kernen
i vores virksomhed.
I dag er vi stolte over
at kalde os selv
”library people”.

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

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

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

FAKTA
Produktdetaljer
60/30 Stålreol er tilgængelig i to varianter: 60/30 og 80/30 mm, der refererer til dimensionerne af søjlen
(højde/bredde). Den bredere konstruktion af 80/30 søjlen tillader en større totalvægt og en højere konstruktion.
Søjlerne er tilgængelige som enkeltsidet, dobbeltsidet og til vægmontering.

GAVLE

DIMENSIONER (cm)
Højde - 60/30			

122

152

182

212

Højde - 80/30			

199

229

259		

Højde - vægskinner*		

112,5

142,5

172,5

Bredde				75

90

100

Dybde				22,5

25

30

202,5
40

*Vægskinner opbores 9,5 cm over gulv.

FUNKTIONER

HYLDER

Tidsskriftsdisplay
Opbevaring
Krybber
Skabe
Arbejdsstationer
Audio visuel
Multimedieopbevaring
Siddearrangementer

Vertikal, skrå eller med
vingeprofil
Træ og stål
Med og uden bagkant

Gavle i træ, perforeret stål
eller glas
Displaygavle i træ
Bagvægge i træ eller som
opslagstavle med stof
London gavle og toppe
i træ eller stål

TILBEHØR
Hjul
Skiltning
Belysning
Bogstøtter
Display

FARVER

60/30 SERIEN

DETALJER

Metaldelene kan pulverlakeres i alle farver

Bliv inspireret af en bred serie
af løsninger:
Rund stålreol
Expo display reol
Stålkrybber
Studie/arbejdsborde
Space
Se separate brochurer for mere
information

Se tekniske specifikationer
på vores hjemmeside

Trædelene kan leveres i en
række forskellige finertyper
eller males i alle farver

Alle ståldele i vort produktsortiment
lever op til kriterierne for Nordisk Miljømærkning. Holdbar, sikker & miljøvenlig.
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