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BOKHYLLOR – FORTSATT  
EN STRATEGISK DEL AV BIBLIOTEK



VÅRA PRODUKTER OCH VARUMÄRKEN STÅR FÖR ETT TYDLIGT HELHETSTÄNK
Vår strävan efter att erbjuda kompletta lösningar för bibliotek och offentliga mötesplatser kan du bland annat se i 
våra varumärken; BCI och Eurobib Direct. Genom dessa möter vi inte bara behovet av inredningar och hyllsystem 
i världsklass, utan kan också erbjuda biblioteksmateriel och specifika bibliotekstilbehör.

 
I vår Eurobib Direct katalog och nätbutik finns vårt 
sortiment på ca. 1500 biblioteksrelaterade produkter.  
Eurobib Direct stödjer varje biblioteks behov av  
förbrukningsartiklar, exponeringslösningar och 
kompletterande inredningsprodukter. 
Här finns allt från exponering och mediaförvaring 
till barnmöbler och klassiska bokvagnar. 
Titta in på www.eurobib.se. 

Vi har varit leverantör till Sveriges bibliotek i närmare 80 år. Först som Bibliotekens Försäljningscentral,  
därefter Bibliotekstjänst (BTJ) och under senare år som en del av Lammhults Design Group. Vi har varit vår  
kärnverksamhet trogen och koncentrerat all vår energi till att utveckla produkter och tjänster som hjälper  
biblioteken att förbättra sin verksamhet och uppnå sina mål.

Att vara en professionell kunskapspartner till landets bibliotek kräver engagemang och erfarenhet. Genom vårt 
långa och nära samarbete med biblioteksvärlden kan vi snabbt fånga upp nya behov och omsätta dem i prakti-
ken. I form av möbler, inredningslösningar, utrustning och praktiska hjälpmedel. Vi har också en ledande position 
när det gäller skräddarsydda speciallösningar, och har under flera decennier samarbetat med några av världens 
främsta arkitekter för att ta fram unika inredningar, inte bara för stora internationella projekt, utan även för mindre 
och lokala inredningsprojekt.

VI ÄR EN DEL AV  
SVENSKT BIBLIOTEKSVÄSENDE

Munkhätteskolans bibliotek i MalmöJakobsberg bibliotek i Järfälla

Genom vårt varumärke BCI är vi världsledande 
inom biblioteksinredning och systemprodukter 
som bildar stommen i våra projektengagemang. 
Softline, Slimline, Frontline, 60/30 Stålhylla och 
Opal är exempel på hyllsystem som gjort BCI 
varumärket känt och aktat över hela världen. 

Titta in på www.lammhultsbiblioteksdesign.se



SPECIALMÖBLER
Vår produktkatalog av hyllor, möbler och inredningsdetaljer täcker de flesta behov, men inte sällan söker våra  
uppdragsgivare en unik lösning. Vi har lång erfarenhet av specialmöbler, både vad gäller formgivning och  
produktion.

Kungsörs bibliotek

Kungsörs bibliotek Fredericia bibliotek, Danmark

INSPIRATION, IDÉER, INSIKT
Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap kring bibliotekstrender, funktioner och nya möbeltyper. 
Genom våra nätverk kan vi också förmedla kontakt och studiebesök på intressanta referensprojekt. 
Ofta samverkar vi med biblioteksansvariga, arkitekter och byggherrar redan i ett tidigt skede av ett nytt biblioteks-
projekt, men lika ofta anlitas vi i del- eller renoveringsprojekt. Vi är prestigelösa och gör allt vi kan för att finna 
den för kunden bästa och effektivaste helhetslösningen. 



SE VÅRA REFERENSPROJEKT PÅ LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE

331 064

Alla ståldetaljer i 60/30 produktortiment 
lever upp tlll kriterierna för Nordisk Miljö-
märkning. Hållbar, säker och miljövänlig.

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16, 221 00 Lund.  
Telefon 046 31 18 00, fax 046 32 05 29  
eurobib@eurobib.se, www.lammhultsbiblioteksdesign.se
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VI ÄR EN DEL AV  
SKANDINAVISK  
DESIGNTRADITION
Sedan år 2000 tillhör  
vi Lammhults Design  
Group, ett världsnamn 
inom design av möbler  
och inredningar.  

Här finns några av  
Skandinaviens främsta  
designvarumärken  
samlade, inte minst inom  
bibliotekssfären som  
representeras av BCI  
och Eurobib Direct. 

Ystad bibliotek

Bara bibliotek

Lammhults  
Biblioteksdesign AB  
är statlig ramavtals-

leverantör för  
Biblioteksinredning, 

inom ramavtalsområde 
Möbler och inredning 

vilket omfattar alla 
möbler till bibliotek, 
förutom sittmöbler. 

Kundanpassade varor 
och tillbehör går också 

att avropa. 

Malin Djupman
Rep. Norra Sverige, 0724 021137, malin.djupman@eurobib.se
 
Mats Nilsson 
Rep. Södra Sverige, 046 311846, mats.nilsson@eurobib.se
 
Magdalena Andersson
Kundservice, 046 311832, magdalena.andersson@eurobib.se


