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NYHETER DU 
INTE VILL MISSA
Med fokus på de yngre brukarna

BIBLIOTEKSDESIGN

Att skapa ett bibliotek med sin alldeles 
egna identitet är en konstform.

Utöver sortimentet i Eurobib Directs 
katalog och nätbutik, erbjuder vi ett 
unikt kunnande kring bibliotekens plan- 
och inredningslösningar under varumärket 
BCI. Vi skapar trendsättande miljöer i ett 
ständigt föränderligt bibliotekslandskap. 
Kontakta oss och följ vår resa på 
www.lammhultsbiblioteksdesign.se. 

Håll dig uppdaterad med våra senaste 
projekt, trender, produktnyheter och tips!  

SYMBOLFÖRKLARINGAR
 

 
Verktygssymbolen visar att varan skall 
monteras. Standardverktyg kan behö-
vas. Monteringsanvisning medföljer
eller kan laddas ned från nätbutiken.

 
Miljösymbolen redogör kortfattat 
om material, dess egenskaper och 
miljöpåverkan eller annan relevant 
information som kan vara värt att
beakta.

 
 Infosymbolen förmedlar tips och råd 
som du kan ha nytta av, exv. skötselråd 
eller annat du bör vara uppmärksam
på. Vi ger dig råd! 

 
Leveranstidssymbolen visar på varans 
leveranstid (anges i veckor), dvs. 2-4
veckor. Varor utan denna symbol finns
i regel på lager och levereras
omgående. 

Beställer du en lagervara före kl. 12.00 
effektueras i regel din beställning 
redan samma dag. Se därför efter i 
katalog eller nätbutik om vad som 
gäller för den vara du beställer

PRISER 
Alla angivna priser är exkl.
moms och frakt (fraktfritt
från 2.500:-).

FÖRBEHÅLL
OM ÄNDRINGAR 
Lammhults Biblioteksdesign AB förbe-
håller sig rätten att utan föregående 
varsel ändra villkor i katalogen, 
utförande, specifikation och pris.

Vi reserverar oss även för eventuella 
tryckfel. Eventuella uppdateringar
eller rättelser anslås i nätbutik,
www.eurobib.se. 
 
VILLKOR & GARANTIER 
Våra Försäljnings- & leveransvillkor
finner du i vår nätbutik.
Vi ger 2 års produktgaranti vid
material- och tillverkningsfel.

KONTAKTUPPGIFTER  
EUROBIB DIRECT
Odlarevägen 16
Box 150
SE-221 00 Lund
Sweden
Tel: +46 46 31 18 00
Fax: +46 46 32 05 29 
direct@direct.se  
www.eurobib.se  

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST
Helgfri mån-fre
08.00 - 16.30

Nätbutiken är öppen dygnet runt.

Eurobib Direct är ett
varumärke hos Lammhults
Biblioteksdesign AB.
Org. no: SE556038885101
 
Vi är certifierade inom
ISO 14001 och 9001.
Vi håller vad vi lovar!

I årets nyhetskatalog hittar du många 
lösningar för de yngre brukarnas ut-
veckling. En självklarhet om något med 
tanke på att biblioteken och lärande 
miljöer ständigt förändras. Barnens 
hela värld handlar om utveckling. Det 
ställer krav på lärande miljöer och dess 
inredning. 

På Eurobib Direct möter vi dessa behov 
med lösningar som är flexibla, mobila 
och med genomarbetade konstruktio-
ner. Hållbara och tåliga material för att 
klara såväl tuffa miljöer som miljökrav är 
också självklarheter. 

Upptäck exempelvis Cubik där du med 
hjälp av expansionerna My library too, 
My theater too & My art gallery too och 

kringutrustning kan skapa rum för prak-
tiska kreativa uttryck med nyfikenheten 
i fokus. Vi talar Makerspace för de 
yngsta barnen. Allt baserat på era egna 
tillgångar för att snabbt och enkelt 
komma igång. 
I år har Leopold, Elna och Elof fått 
sällskap på savannen. Här kan finner 
du alla deras nya vänner i vår uppmärk-
sammade Wildlife-kollektion. 

Låt dig inspireras av vår nyhetskatalog 
eller kika in i på vår nya hemsida och 
nätbutik redan idag. 

Vi ger dig råd!

BRA ATT VETA
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Fishy
I de lugnaste vattnen…
Möt Fishy, en fena på smarta funktioner. 
Använd som bokstöd, bokställ, väggdis-
play eller... ja; rockhängare (eller bara 
som ett fräckt dekorelement). Enkelt, 
”avskalat” och fräckt är några nyckelord.
Kanske vi kan få dig på kroken också? 
Lyft fram böcker, få ordning på ytterklä-
der och annat. Nappar du på det?

 
Material Lackerad metall.
Design Bjarne Hjertvik for 

Eurobib Direct.
Motiv Fritt baserat efter en illustra-

tion av Yves Guillou.

Bokställ
Ställ för frontexponering av böcker. 
Generöst exponeringsdjup.

Format B168 x D125 x H262 mm 
 Exponeringsdjup: 60 mm

E3398       335:-  

Viktig information!
Fästbeslag för vägg medföljer 
inte eftersom olika väggmaterial 
kräver olika typer av fästbeslag. 
Använd ett fästbeslag som passar 
väggarna i din miljö. För råd om 
lämpliga fästbeslag kontakta din 
lokala fackhandlare.

Väggdisplay XL
Vägghängd display modell större med 
dito telningar i följe (de små fiskarna 
utgör exponeringshållare). Fräck display 
för frontexponering av exv. böcker inom 
genrerna spännig, fantasy och spöken 
för barn & ungdom. 

Kapacitet Två normalböcker per  
hållare, dvs. 6 böcker. 

Format B1160 x D90 x H395 mm 
 Hyllplanslängd: 280 mm
 hålare. 

Exponeringsdjup: 52 mm
Övrigt Nyckelhållsfästen.

E3402       2.535:-    

Rockhängere
Lika dekorativ som funktionell 
rockhängare.

Format B388 x D50 x H168 mm 
Övrigt Nyckelhållsfästen.

E3400       480:-    

Bokstöd
Gediget bokstöd. Idealiskt för böcker i 
de större formaten.

Format B152 x D168 x H262 mm 

E3399       325:-        
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Makerspace för de yngsta
– nyfikenheten i fokus 

Cubik
Cubik är ett allsidigt system för att 
skapa rum med scenografi med hjälp 
av rätlinjiga ramar och väggelement. 

Cubik består av ett ramverk med vägg-
element i plywood eller dito element i 
svart laminat med skriv-/magnetfunktion. 
Elementen är försedda med hålbild för 
genomgående skruv med ratt (grepp-
vänlig). Placera dem överst på vardera 
sida eller båda på en sida. 

Enkel att montera och komplettera!

Format B1400 x D1400 x H1400 mm 
Stav:  
B1400 x D48 x H48 mm 
Väggelement: 

 B1304 x H592 (sidor)/640 
(front) + B676 x H1304 
(backstycke) mm 
Disk: B1205 x D200 mm

Material Stav och väggelement i 
UV-lackerad björkplywood 
och dito skivor i svart laminat 
med skriv-/magnetfunktion  
(metall under laminat). 

Innehåll Ramverk: 13 fyrkantsstavar.
   Väggelement: 4 i plywood,  

2 i laminat med skriv-/ 
magnetfunktion. 

   Inredning: skiva för disk.
Villkor 

E76228      23.860:-

Använd era egna tillgångar 
för att komma igång! 
Enkelt uttryckt kan Makerspace sägas 
vara rum för praktiska kreativa uttryck 
med nyfikenheten i fokus. 
Med Cubik kommer du enkelt och 
snabbt igång. ”Verktygslåda” i form 
av bilderböcker och andra biblioteks-
tillbehör har du tillgång till helt nära dig. 
Kunskap om och erfarenhet av bibliotek, 
barnlitteratur m.m. har ju du och dina 
kolleger redan. En självklarhet om något. 
Ont om plats? Knappt 2 m²!

Förutom läsbefrämjande aktiviteter kan 
du även skapa rum för teater och andra 
konstnärliga aktiviteter.
Enklare än så här lär det knappast bli för 
att komma igång med och få erfarenhet 
av konceptet Makerspace. 

Design Bjarne Hjertvik för  
Eurobib Direct.

Hjul
Lätt att flytta runt…
Set med integrerad ställfot (placeras i 
förborrade hål).

Hjul  Ø50 mm. Alla hjul är låsbara.
Enhet  4 st.

E76229  1.500:-/fp.

Magnetset
Sätt upp…
Praktiskt tillbehör för att kunna sätta 
upp exv. teckningar.

Format  Ø30 mm 
Enhet  5 st.

E76230  30:-/fp.

Pennset
Skriv ned, rita upp…
Pennor i fluorescerande vattenbaserade 
och raderbara färger. Utmärkta till såväl 
griffeltavlor som skrivtavlor. Sudda ut 
text eller teckningar med en fuktig trasa 
eller taveltorkare.

Enhet  Set med sex färger.

E3793  132:-/fp.

Ansvarsfullt skogsbruk
Vår miljöpolitik skall reducera co2 
utsläpp, avfall och energiförbruk-
ning. Vi arbetar för att kunna 
utveckla och leverera miljövänliga 
och miljögodkända produkter. 

Kollektionen Makerspace för de 
yngsta är är prov på några av  de 
produkter som omfattas av denna 
strävan. Produkterna är tillverkad 
av trä från hållbart skogsbruk.

Allmänna tillbehör till Cubik
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My Library Too
– bygg läsbefrämjande rum

Bibliotekskiosken 
 
Cubik här som rum för lek, inspiration 
och lärande exv. som här i form av en 
”bibliotekskiosk”. 
Lustfyllt lärande för de yngsta; förstå, 
tolka och förmedla intryck av såväl 
böcker som bibliotek. 
Tänk att kunna öka utlåningen av böcker 
med hjälp av barnen själva! Är inte det 
fantastiskt?

Självklart kan Cubik, precis som verkliga 
bibliotek, fås med inredning. Disken 
ingår men komplettera gärna med fram-
kantslistade hyllplan för frontexponering 
av pek- och bilderböcker och praktiska 
förvaringstråg. 

Lewis 
Körglädje för de yngsta…
Nätt bokvagn i björkplywood med två 
fasta framkantslistade hyllplan för front-
exponering av exv. bilderböcker. 
De integrerade handtagen medger bra 
grepp för såväl yngre som äldre barn 
(3-7 år). Levereras färdigmonterad.

Kapacitet Ca. 55 bilderböcker. 
Format B470 x D438 x H790 mm 

Hyllplansdjup:  
145 mm exkl. framkant   
Hyllplanslängd: 440 mm

Material UV-lackerad björkplywood.
Hjul Ø50 mm

E76231      2.900:-

Cubik hyllset
Exponera och förvara bilderböcker...
Smarta hyllor och tråg för unga 
bibliotekarier. 
Hyllplan och tråg kommer i två olika 
bredder för att passa bakre vägg-
elementets in- och utsida.

Format Hyllplan (insida/utsida): 
B578 x D66 mm/  
B674 x D66 mm 
Tråg (insida/utsida): 
B578 x D184 x H335 mm/  
B674 x D184 x H335 mm

Material UV-lackerad björkplywood. 
Innehåll 6 hyllplan och 2 tråg.
Villkor 

E76237      5.635:-/fp.

Skriv-/magnettavlorna gör att barn kan 
förmedla egna upplevelser av och intryck 
från böckernas värld; skriv, rita eller fäst 
teckningar och mycket annat. 

M A K E R S P A C E

Tillbehör till bibliotekskiosken
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My Art Gallery Too
– konstnärsateljén

Kompletterande kringutrustning…
Har du köpt Cubik kan du enkelt 
beställa till kringutrustning för att 
understödja olika kreativa uttryck. 
Vad sägs om en liten konstnärsateljé? 
Visst är det smart?

Hyllplan och tråg (se s. 5) kan du själv-
klart fylla upp med böcker om exv. 
konst. Allt för att ge inspiration! 

Michelangelo 
Staffli för unga konstnärer…
Fristående dubbelsidigt staffli på hjul där 
upp till fyra barn kan skapa samtidigt. 
Sluttande målaryta i lackerad skoltavel-
lack, hållare för blädderblock samt prak-
tiskt hyllplan för avställning av allt som 
behövs vara nära till hands, exv. kritor, 
penslar och färger. Lägg därtill en gene-
rös förvaringsplats för konstnärsmaterial. 
Räfflade gummimattor medföljer (hyll-
plan och förvaringsplats). 

Format B1348 x D652 x H1304 mm 
Målaryta: B1304 x H850 mm

Material Stativ och hyllor i 
UV-lackerad björkplywood 
med dito skiva med svart 
skoltavellack.

Hjul Ø50 mm. Alla hjul är  
låsbara.

Villkor 

E76232      5.479:-

Praktisk förvaring
Kika gärna på våra praktiska förvarings-
boxar, E2938-E2940. De passar utmärkt 
till förvaringsutrymmet, säg en på vardera 
sida. Önskas lock till förvaringsboxarna,  
se E2941. 

Blädderblock
Rit- & målarpapper i generöst format. 
Något för unga artister att ta med sig 
hem; om de inte vill skapa direkt på ski-
van med skriv- och magnetfunktion. 

Format  Format B600 x H840 mm
Enhet  50 ark/block

E76233  120:-

M A K E R S P A C E

Det behöver du till konstnärsateljén
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My Theater Too
– teaterhuset

Harlequin 
Utklädningsvagn på hjul …
Nätt utklädningsvagn på hjul för de 
yngsta att välja utklädningskläder och 
annan rekvisita från. Utrustad med speg-
lar på kortsidorna, hängare för kläder 
och hyllor för hattar, masker, kasper-
dockor och skor. Skohyllan nederst är 
försedd med en räfflad gummimatta.

Format B1348 x D652 x H1304 mm 
Målaryta: B1304 x H850 mm

Material UV-lackerad björkplywood 
med speglar i säkerhetsglas.

Hjul Ø50 mm. Alla hjul är  
låsbara.

Villkor 

E76234      2.841:-

Garbo 
Robusta scenmoduler...
Moduler med två invändiga förvarings-
fack per modul och en trappa i björk-
plywood; lätta att flytta fram och ställa 
undan med hjälp av integrerad bärhand-
tag. Ovansidorna på modulerna i struk-
turlack; friktionsyta som medger bra 
fotgrepp. Självklart med robusta beslag 
så att inte modulerna glider isär under 
föreställningen. Ställfötter medföljer.

Format (B x D x H mm) 
Moduler: 1304 x 652 x 326 
Trappa: 652 x 652 x 326

Material UV-lackerad björkplywood 
med topp i strukturlack. 

Innehåll   Fyra rektangulära moduler och 
en scentrappa.

Villkor 

E76236      16.595:-

Teaterhuset...
Scenen, aktörerna och publiken är på plats. Skådespelet kan ta sin början. 
Att stå på scen är ett roligt sätt för att pröva och träna olika roller vare sig vi 
talar berättande, sång och musikfram-förande eller lek i form av charader. 
Låt barn leka och få utlopp för sin fantasi genom att träna såväl sinnena som 
hela kroppen. En nätt scen på knappt 3,4 m² exkl. scentrappa. 

M A K E R S P A C E

Mood mask
Håll masken…
Att hålla masken kan vara nog så svårt 
för unga skådespelare på scen. Vi har 
lösningen! Vad sägs om helt set av lika 
uttrycksfulla som färgglada ansikts-
masker? 
Ett smart alternativ till ansiktsfärger; 
inget kladd på kläder (eller i böcker med 
för den delen också). Lägg därtill snabba 
rollbyten. Passar barn över 6 år.

Format  B200 x D100 x H250 mm
Material  Papmaché, band i polyester.
Övrigt  Maskerna knyts fast baktill 

med band.
Enhet  6 st.
Design  Hay.

E76238  350:-/fp.

Det behöver du till teaterhuset



8

E7658

E7658

E7659

E7659

www.eurobib.seFrak t f r i t t  f rån 2.500:-  v  Snabba leveranser v  2 år s  produkt-  & pr isgarant i

Wildlife
Nu har Leopold, Elna och Elof fått 
sällskap på savannen. Möt alla deras 
nya vänner. 

Vi har ansträngt oss till det yttersta för 
att ta fram en kollektion barnmöbler 
särskilt utformade för bibliotek och 
andra lärande miljöer. Barnmöbler där 
lekfull form, finurliga funktioner, 
gedigen konstruktion och bra material-
val samsas med omsorg om såväl 
användarna som miljön. 

Material Laminat på björkplywood.
Design Louise Hederström och Dan 

Jonsson för Eurobib Direct.
Villkor 

Gordon
Bilderböcker att flockas kring…
Gorillan Gordon vill också hålla störande 
vuxna på avstånd för att låta barn själva 
få bläddra bland bilderböcker. 
En tuff bilderbokslåda med två tråg, 
löstagbara avdelare (valfritt) och inlägg 
i form av räfflade gummimattor. 
Ställfötter medföljer.

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

Gavlar: 1018 x 736 x 904  
Tråg, 4 st. fack:  
317 x 350 x 170/fack.   
(invändiga mått).

E7658  5.800:-

Dilly
Bilderböcker på längden…
Dilly är en grymt läshungrig krokodil 
som slukar det mesta i läsväg.
En grym bilderbokslåda på längden med 
tre fack (bläddras från ett håll), två lös-
tagbara avdelare (valfritt) och framkants-
listad displayhylla fram i form av en 
tunga. Inlägg i form av räfflade gummi-
mattor och ställfötter medföljer.

Kapacitet  Ca. 65-80 bilderböcker.
Format  (B x D x H mm) 

Gavlar: 1548 x 354 x 358  
Tråg, 3 st. fack:  
240 x 318 x 170/fack.   
(invändiga mått). 
Displayhylla: 318 x 301

E7659  6.300:-

Mata gärna 
djuren med 

böcker!

E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 
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Doris
Visa upp bilderböcker…
Doris är en dromedar som är lastad med 
berättelser från världens alla hörn. 
Tålmodigt lägger hon sig ned på alla fyra 
för att låta sig plockas på böcker från 
båda håll. (Hon stillar gärna sin törst 
med berättelser ur Tusen och en natt.) 
Doris är idealiskt för frontexponering av 
bilderböcker. Här med två framkants-
listade hyllplan på vardera sida (valfri 
placering) med inlägg i form av räfflade 
gummimattor. Ställfötter medföljer.

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

Gavlar: 776 x 1006 x 989  
Hyllplansbredd: 740 
Hyllplansdjup: 138 exkl.  
framkantslist.

E7661  10.175:-

Ansvarsfullt skogsbruk
Vår miljöpolitik skall reducera co2 
utsläpp, avfall och energiförbruk-
ning. Vi arbetar för att kunna 
utveckla och leverera miljövänliga 
och miljögodkända produkter. 

Wildlife är prov på några av 
de produkter som omfattas av 
denna strävan. Kollektion är 
tillverkad av trä från hållbart 
skogsbruk.

De figurativa elementen med 
mjuka former är framtagna med 
omsorg om barns säkerhet; inga 
skarpa kanter. Formerna låter 
dessutom de minsta att finna 
naturliga stödjepunkter att hålla 
sig i när de bläddrar bland pek- 
och bilderböcker.

E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 

Den kloka ugglan ger råd!
Använd gärna möbelvax för att 
behandla kanterna. Det skyddar 
kanterna bättre mot smuts och 
ger dessutom en fin finish. Stryk 
på ett tunt lager med vax på 
kanterna med hjälp av en tyg-
trasa och polera.

Kontakta din lokala färghandel 
för val av möbelvax. 

En dag i Sahara...
Du kan också skapa en känsla av öken med 
hjälp av Lapsus rockhängare (E23541-43) 
i form av öknens typiska kaktusar. 
Fräckt är ordet och låter såväl barn som 
störande vuxna hänga upp sina ytterplag 
innan de bakantar sig med Doris.
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Elna
För bilderböcker…
Möt elefanten Elna. Hon älskar barn 
och låter sig gärna matas med böcker 
(det är tillåtet). Böcker som hon också 
generöst delar med sig av. 
Elna har sina egna alldeles speciella 
utrymmen för barn att utforska eller 
krypa in under. Visst, det blir plats för 
många böcker.

Gavlar
Figursågade och urfrästa skivor med 
invändiga konsoler för montering 
av hyllplan, tråg och/eller läsplats. 
Ställfötter medföljer.

Format  B780 x D1528 x H1328 mm

Hyllplan & tråg
Beroende på bokformat kan Elnas snabel 
förses med upp till fyra framkantslistade 
hyllplan för frontexponering (valfri 
placering). 
Elna är vidare utrustat med en förva-
ringshylla och två bilderbokstråg.

Alla hyllplan och tråg har inlägg i form 
av räfflade gummimattor. Trågen är 
dessutom utrustade med löstagbara 
avdelare (valfritt).

Kapacitet  Hyllplan (4 st):  
ca. 100 frontexponerade 
bilderböcker. 
Förvaringshylla (1 st):  
ca. 70-80 bilderböcker. 
Tråg (2 st):  
ca. 200-240 bilderböcker.
Tot. kapacitet:  
ca. 380-420 bilderböcker.

Format  (B x D x H mm) 
Hyllplan:  
740 x 156 x 1100 
Exponeringsdjup hyllplan: 
140 exkl. framkantslist.
Förvaringshylla:  
700 x 334 x 170 (bak) 
Tråg:  
700 x 350 x 170 (fram)

E7654  17.362:-

Mata gärna 
djuren med 

böcker!

Valfri placering av hyllplan.

E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 

Wildlife kollektionen är tillverkat 
av trä från hållbart skogsbruk och 
formgiven i vår speciella Plusstil.

Vi talar laminerad björkplywood med 
synliga kanter. Allt för att få en såväl tålig 

yta som hållbar konstruktion. 
Perfekt för de mest krävande 

biblioteksmiljöerna!
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E766017

E7660 + E766017

E7660

E7656

E7655

E7655 / E7656
E7655
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Ture
Lättåtkomligt för de yngsta…
Små barn, små problem brukar man 
säga. Sköldpaddan Ture har gjort det till 
sin uppgift att låta de yngsta komma åt 
och bläddra bland bilderböcker. Liten 
och utan anspråk på att ta plats är Ture i 
ett nötskal (hmm… ja, ni fattar). 
En nätt bilderbokslåda med inlägg i form 
av räfflade gummimattor. Ställfötter 
medföljer. 

Kapacitet  Ca. 60-70 bilderböcker.
Format  (B x D x H mm) 

Gavlar: 386 x 602 x 325  
Tråg: 350 x 350 x 170/fack   
(invändiga mått).

E7660  2.800:-

Sittlock
Sätt lock på sköldpaddan Ture och få en 
fin pall med förvaringsmöjligheter.

Format  Sitthöjd: 292 mm

E766017  295:-

Elof
För bilderböcker och läsplats…
Möt elefanten Elof. Elof går i sin 
mammas fotspår. Elof finns även med 
läsplats för barn att slå sig ned i och 
läsa böcker, se E7656.

Gavlar
Figursågade och urfrästa skivor med 
invändiga konsoler för montering 
av hyllplan, tråg och/eller läsplats. 
Ställfötter medföljer.

Format  B780 x D1208 x H1000 mm 
Läsplats 
Bordskiva: B700 x D318 mm 
Läshöjd: 501 mm 
Sits: B700 x D318 mm 
Sitthöjd: 320 mm

Hyllplan & tråg
Beroende på bokformat kan Elnas & 
Elofs snablar förses med upp till fyra 
resp. tre framkantslistade hyllplan för 
frontexponering (valfri placering). 
Elna är vidare utrustat med en förva-
ringshylla och två bilderbokstråg medan 
Elof endast har två tråg alternativt en 
läsplats.

Alla hyllplan och tråg har inlägg i form 
av räfflade gummimattor. Trågen är 
dessutom utrustade med löstagbara 
avdelare (valfritt).

Kapacitet  Hyllplan (3 st):  
ca. 70 frontexponerade  
bilderböcker. 
Tråg (2 st):  
ca. 200-240 bilderböcker.
Tot. kapacitet Elof:  
ca. 270-310 bilderböcker.
Tot. kapacitet Elof läsplats: 
ca. 70 bilderböcker.

Format  (B x D x H mm) 
Hyllplan:  
740 x 156 x 823 
Exponeringsdjup hyllplan: 
140 exkl. framkantslist. 
Tråg:  
700 x 350 x 170 (fram)

E7655   Elof      11.051:-
E7656   Elof läsplats     11.051:-

E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 
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Satsa på vinnande kort!
– Välj vår Wildlife kollektion till barnens safari 

på deras jakt på spännande läsäventyr 
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E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 

Leopold
Bläddra i lugn och ro…
Lejonet Leopold har en ansvarsfull upp-
gift; därav hans lite stränga uppsyn. Allt 
för att hålla ”störande” vuxna borta från 
läsande barn. Leopold vill att barn ska få 
läsa i lugn och ro på egna villkor. 
En majestätisk bilderbokslåda med två 
tråg, löstagbara avdelare (valfritt) och 
inlägg i form av räfflade gummimattor. 
Ställfötter medföljer.

Visste ni för övrigt att lejonet är en van-
ligt förekommande symbol för böcker 
med lättläst text i bl. a. Norge och 
Tyskland?

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

Gavlar: 835 x 740 x 863 
Tråg, fack:  
4 st. x 342 x 318 x 170 
(invändiga mått).

Material Laminat på björkplywood.
Design Louise Hederström och Dan 

Jonsson för Eurobib Direct.
Villkor 

E7657  5.455:-

Mata gärna 
djuren med 

böcker!

Grrrr...
Möt även Leopold och hans livsledsagerska 
som exponeringsställ, se Lion och Lioness 
(E3394/E3395), ryggsignaturetiketter (E2268) 
eller knubbetiketter (E2269). 

Gör det enkelt för de yngre besökarna att 
finna böcker med exempelvis lättläst text!

En dag på savannen…
Du kan enkelt skapa ett stycke savann 
med hjälp av de spektakulära rums-
avdelarna Gradient (E223544-51) i form 
av stora grässtrån (elefantgräs?). 
De bidrar till att skapa rogivande zoner 
för läsande barn. Här känner sig dess-
utom alla djuren hemma.
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Clippy
En riktig bokklämma…
Exponeringshållare för vägg i form av 
ett gem för frontexponering av böcker i 
det lite större formatet.

Format B134 x D70 x H300 mm 
Exponeringsdjup: 65 mm

Övrigt Nyckelhållsfästen.

E3396 vit 305:-
E3397 svart 305:-

Boksnurra
Rena snurren!
Mobil frontexponering med roterande 
korgar. Ja, vi talar om vår populära 
boksnurra. Har du begränsat utrymme? 
Då är boksnurran det självklara valet; en 
ikon inom biblioteksvärlden!

Välj mellan fyra eller fem korgar med 
generöst exponeringsdjup där vardera 
plan rymmer ca 10 normalböcker med 
en höjd på upp till 270 mm intill var-
andra.

Skylthållare och hjul medföljer. 

Kapacitet Lilla snurren:  
ca. 40 normalböcker 
Stora snurren:  
ca. 50 normalböcker 

Format Lilla snurren:  
Ø700 x H1340 mm inkl. hjul 
Stora snurren:  
Ø700 x H1620 mm inkl. hjul 
Exponeringsdjup: 100 mm 
Bakkant:  H100 mm

Material   Lackerad metall/tråd.
Hjul   Ø50 mm varav två låsbara. 
Design   BS Eurobib
Villkor 

E36069 Lilla snurren 4.190:-
E36080 Stora snurren 4.360:-

Peeky
Väck nyfikenheten…
Exponeringshållare för vägg i form av 
ett nyckelhål för frontexponering av 
böcker i det lite större formatet.

Format B155 x D75 x H300 mm 
Exponeringsdjup: 65 mm

Övrigt Nyckelhållsfästen.

E3389  305:-

Spiky 
Odla läsintresset…
Kul exponeringsställ i form av en kaktus 
för frontexponering av böcker i det lite 
större formatet.

Format B215 x D200 x H287 mm 
Exponeringsdjup: 67 mm

E3388  345:-

Kika på vår nätbutik 
med mängder av 
magisk inspiration...
www.eurobib.se

Exponeringshållare i tråd…

Kapacitet En eller två normalböcker.
Material Lackerad tråd.
Design Bjarne Hjertvik för  

Eurobib Direct.

Hardwired
– exponering med såväl funktion som uttryck

E X P O N E R I N G
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Look me up
Exklusiva tidskriftsboxar…
Tidskriftsboxar i akryl för exponering 
och förvaring av tidskrifter. Vippluckan 
fungerar även som exponeringshållare 
för aktuellt nummer. Kan placeras på 
såväl hyllplan som på vägg. 

Finns både för hyllplansdjup om 250 
resp. 300 mm. Den förra för stående 
förvaring med omslaget fram och den 
senare för liggande förvaring med 
ryggen ut.
Hölje och vipplucka är tillverkade i 
reptålig akryl med frostad look.

Kapacitet   Förvaring av upptill 30 tid-
skrifter (om 5 mm tjocklek).

Format Look me up 250:  
B270 x D250 (exkl. vipp-
lucka) x H395 mm

  Förvaringsdjup, stående:  
165 mm 

   Look me up 300:  
B325 x D300 (exkl. vipp-
lucka) x H395 mm

   Förvaringsdjup, liggande: 
235 mm

   Exponeringsdjup, vipplucka: 
28 (båda mod.)

Material Akryl, PMMA.
Övrigt   Nyckelhålsinfästning på  

boxens bakstycke.
Design Eurobib Direct.

Look me up 250
E50338 frostvit 1.485:- 
E50339 grön 1.485:- 
E50340 petroleumsblå 1.485:- 

Look me up 300
E50342 frostvit 1.675:-
E50343 grön 1.675:-
E50344 petroleumsblå 1.675:-

Fler färger?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!
Kika i vår nätbutik för mer information 
om tillgängliga färger.

Den kloka ugglan ger råd!

Använd olika kulörer på boxarna 
för att sätta färg på bokhyllor 
och väggar till trevnad eller för 
ämnesindelning. Du bestämmer 
själv.

Viktig information!
Fästbeslag för vägg medföljer 
inte eftersom olika väggmaterial 
kräver olika typer av fästbeslag. 
Använd ett fästbeslag som passar 
väggarna i din miljö. För råd om 
lämpliga fästbeslag kontakta din 
lokala fackhandlare.

E X P O N E R I N G

Valfri färg
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Vi står för en helhet

www.eurobib.se

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16,
Box 150, 22100 Lund
Tel: 046-31 18 00

Tel (kundtjänst): 046-31 18 50
Fax: 046-32 05 29  
www.eurobib.se
E-post: direct@eurobib.se

Vår strävan är att erbjuda kompletta lösningar 
för bibliotek och offentliga mötesplatser.
Vi erbjuder ett närmast komplett sortiment 
för bibliotek och andra lärande miljöer. 
Upptäck vår nya hemsida med inspirerande 
lösningar och ävenså vår nya nätbutik med 
närmast allt ditt bibliotek behöver. 
Enkelt, snabbt och öppet dygnet runt i en 
dator nära dig. 

Sedan år 2000 tillhör vi Lammhults Design 
Group, ett världsnamn inom design av möbler 
och inredningar. 
Genom vårt starka nätverk kan vi erbjuda 
helhetslösningar på kreativa, attraktiva och 
funktionella inredningar för bibliotek och andra 
offentliga mötesplatser.


