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Välkommen till vår nya katalog. Vi gläder oss till att presen-
tera nya spännande produkter och en ny grafisk layout. Vi 
har bland annat omarbetat katalogen så att du kan finna 
möbler och passande tillbehör på ett och samma ställe.

Katalogen samspelar med vår nya hemsida. Där finner du 
ytterligare information, fler smarta tips och kundreferenser. 
På hemsidan kan du självklart även söka på hela vårt varu-
sortiment: från konfigurerade möbler, som kan tillpassas 
efter ditt biblioteks önskemål, till möbler och tillbehör från 
katalogen och där allt kan levereras tillsammans. 

Söker du information för att inreda ditt bibliotek kan du 
gå på upptäcktsfärd bland alla våra  referenser från hela 
världen. Kontakta våra sälj- och inredningskonsulenter!

I vår nya katalog hittar du återigen många lösningar 
framtagna för de yngre brukarna. Vi hoppas här att du vill 
upptäcka möjligheterna med att skapa aktivitetsbefräm-
jande och lärande miljöer med hjälp av våra lösningar.

Miljöer som kan stimulera till olika praktiska kreativa uttryck 
med nyfikenheten i fokus och framförallt skapa läslust. 
Allt tillpassat utifrån bibliotekens egna tillgångar och 
resurser för att snabbt och enkelt ställa på plats och 
komma igång om och om igen.

Detta och mycket mera!

PRISER 
Alla angivna priser är exkl. moms 
och frakt (fraktfritt från 3.000:-).

LEVERING
Beställer du en vara före kl. 12.00 
effektueras i regel din beställning 
redan samma dag. 

De allra flesta varorna finns på lager 
för omgående leverans medan några 
är beställningsvaror. 

Se därför efter i nätbutik om aktuell 
varas leveranstid.

FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR 
Lammhults Biblioteksdesign AB 
förbehåller sig rätten att utan 
föregående varsel ändra villkor, 
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  
Lammhults Biblioteksdesign AB 
EUROBIB DIRECT
Odlarevägen 16, Box 150
SE-221 00 Lund
Sweden

Org. no: SE556038885101
Tel: +46 46 31 18 00
Fax: +46 46 32 05 29 
direct@direct.se  
www.eurobib.se  

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST
Måndag-torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

Nätbutiken är öppen dygnet runt.

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

Infosymbolen visar var du med 
fördel kan söka ytterligare 
information och inspiration i 
nätbutiken.

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

HÅLL ÖGONEN PÅ DESSA 
SYMBOLER I KATALOGEN

Lammhults Biblioteksdesign AB 
är certifierade inom ISO 14001 og 9001. 
Vi håller vad vi lovar!

NYTT, 
SPÄNNANDE OCH 
LIKA ÖVERRASKANDEALLTID

MI
LJÖMÄRKT

5041   0513

Katalogen är självklart tryckt på 
miljö- och FSC-certifierat papper.

Passa på att kika extra på några  
av våra spännande nyheter!

Vad sägs om modulsystemet Memphis? 
Bjud besökarna på stadsvandring längs gatuhus 
med ”skyltfönster” fyllda med böcker, tidskrifter 
och mycket annat! Se s. 22-23.

Eller vad sägs om Reading hut? Ett multifunktionell 
läsrum för barn med integrerade hyllor i form av en 
afrikansk hydda – överraskande är ordet! Se s. 69

Lägg därtill en ny kollektion säsongsbetonade 
exponeringsställ! Passa på att bjuda in dina 
besökare till högtidsstunder. Se s. 20

Exponering & 
skyltning

Bokställ
Tidskriftsexponering

Exponeringslister & -boxar
Exponerings- & presentationsställ
Väggexponering & skyltkassetter

Affisch- & exponeringshållare

Hyllsystem & 
tillbehör

Hyllsystem i stål, trä & melamin
Bokstöd, glidskyddstejp

Knubbar & knubbetiketter
Hyllmärkning & skyltlister

Möbler för  
lärande miljöer

Makerspace, Rum i rummet
Barngrupper & lekredskap

Rockhängare, Rumsavdelare
Sittmöbler, Sittkuddar

Ljudfåtölj, Gaming wall

Bokvård
Bokplast

Reparationstejper
Etikettskydd

Pocket- & tidskriftsomslag

Arbets- & 
sökstationer

Arbetsstationer
Sökstationer

Informationsdiskar
iPadstativ

Exponerings- & 
förvaringsmöbler
Podier, exponeringsmöbler

Bok- & mediaexponering
Bok-, tidskrifts- & Mediatorn

Whiteboardtavla

Tråg
Bilderbokslådor

AV-väljarfack 

Bokvagnar & 
återlämningsfack

Bok- & transportvagnar
Exponeringsvagnar

Återlämningsvagnar
Återlämningsfack

Se alfabetiskt sökordsregister längst bak i katalogen



Inför hösten uppdaterar vi några av våra 
bästsäljande bokvagnar i bok med nya faner. 
Nu kan du även välja emellan ljus fräsch björk 
eller sober exklusiv ek. 
Det kommer mera – håll utkik efter fler nyheter i 
vår nätbutik. Varför vänta?

eurobib.se/bokvagnar

ÅRETS HÖSTKOLLEKTION
- fler naturliga och hållbara material

EXPONERING & SKYLTNING

https://eurobib.se/bokvagnar
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E3393E3372/E3374

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

Populär exponeringshållare
Exponeringsställ som skapar intresse kring det du 
vill lyfta fram. 
Använd fristående eller montera på vägg.

E3371  S, röd 185:-
E3372  S, vit 185:-
E3373  M, röd 256:-
E3374  M, vit 256:-
E3375  L, röd 285:-
E3376  L, vit 285:-

Format S: B117 x D92 x H191 mm 
Exponeringsdjup: 25 mm 
M: B199 x D127 x H311 mm
Exponeringsdjup: 43 mm
L: B234 x D137 x H369 mm
Exponeringsdjup: 55 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Wolf

Format B160 x D127 x H342 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Stora stygga vargen presenterar 
Ett ställ för dem som vill sätta tänderna i en ruskigt 
spännande bok!
Använd fristående eller montera på vägg.

E3393   256:- 

Format B256 x D143 x H323 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Format B229 x D127 x H311 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Book! Book!
Ett dekorativt ställ som bjuder besökarna på såväl 
en högtidsstund med böcker som till påsk.
Använd fristående eller montera på vägg.

Magiska ögonblick
Kyss grodan och möt din sagoprins (eller prinsessa 
med för den delen). Dekorativt ställ till såväl sago-
böcker som böcker om amfibier och andra kräldjur.
Används fristående eller montera på vägg.

E3501  298:- 

E3502  298:- 

Lion & Lioness

Format Lion: B299 x D127 x H347 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm 
Lioness: B288 x D127 x H285 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Grrrr...
Ett ställ för dem som gillar böcker med klös i.
Använd fristående eller montera på vägg.

E3394  Lion 360:- 
E3395  Lioness 298:-

Rabbit

Format B160 x D127 x H342 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Rent magisk
Dekorativt exponeringsställ! Använd fristående 
eller montera på vägg.

E3392   256:- 

MÖT OWL OCH ALLA VÄNNERNA
Exponeringsställ och -lister för böcker och andra media. 

Placera fristående, montera på vägg eller hyllgavel. Alla med nyckelhålsfästen.

Vi kan inte trolla fram en kanin ur en hatt men 
vi kan få en kanin att på ett närmast magiskt 
sätt fånga dina besökares uppmärksamhet. 
Om detta vill vi gärna berätta mera om. 

Vad är då bättre än att låta någon som vet få 
berätta? Möt Ragnhild Malfang, bibliotekschef i 
Sørum kommun, norr om Lilestrøm i Norge. 

”Det handlade om att ge rum för en mängd idéer 
och arrangemang, tillpassade för vårt nya och 
meröppna bibliotek.”

Ragnhild menar att man måste tänka på vad olika 
aktiviteter och besökare kräver, varför det inte bara 
skall vara lättarbetat och enkelt att ändra på. Det 
handlar även om dem som önskar känna sig om-
händertagna och välkomna – och då kanske på ett 
lustfullt sätt som här.

SÅ SKAPAR DU MAGI PÅ BIBLIOTEKET

Chicken

Frog

Nyhet !

Nyhet !

Frogner Bibliotek, Norge

Owl

Lika funktionella som dekorativa. 
Skapa fokus och relevans med hänsyn till 
användare. Vi talar inspirerande element 
som väcker nyfikenheten och läslusten!

Kika på våra 
exponeringsställ
Lika funktionella som dekorativa. 
Skapa fokus och relevans med hänsyn till 
användare. Vi talar inspirerande element 
som väcker nyfikenheten och läslusten!

Kika på våra 
exponeringsställ

Har du förresten hört historien om 
”The Chicken and the Frog”? 

Finn den i nätbutiken

Möt formgivaren
eurobib.se/louisehederstrom

https://eurobib.se/louisehederstrom


6 7

E3571 / E3572 E3561E3565

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

EXPONERINGSSTÄLL I METALL

Spiky

Format B215 x D200 x H287 mm 
Exponeringsdjup: 67 mm

Material Pulverlackerad tråd

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Odla läsintresset 
Kul exponeringsställ i form av en kaktus för front-
exponering av böcker i det lite större formatet.

E3388   350:-

Twigs

Format B226 x D110 x H246 mm 
Exponeringsdjup: 88 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Odla läslusten 
Twigs exponeringsställ i det lite större formatet för 
fristående placering (ej vägg).

E3818   115:-

E3384  S 256:-
E3386  L 285:-

Leaf

Format S: B166 x D101 x H266 mm
Exponeringsdjup: 25 mm 
L: B256 x D127 x H206 mm
Exponeringsdjup: 55 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

För alla bladvändare
Används fristående eller monteras på vägg. 

Fishy

Format B168 x D125 x H262 mm 
Exponeringsdjup: 60 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Motiv Fritt baserat efter en illustration
av Yves Guillou

Ställ för frontexponering av böcker.
För fristående placering (ej vägg).

E3398   349:-

E3399

E3400

E3399 bokstöd 340:-
E3400 rockhängere 499:-
E3402 väggdisplay XL 2.719:-

Fishy finns även som bokstöd, 
rockhängere eller väggdisplay i större 
format, se s. 13

Ställ med lika mycket funktion som spännande uttryck.

EXPONERINGSSTÄLL I AKRYL
Lättplacerade och användarvänliga ställ. Alla med sina alldeles egna uttryck.

Nyhet !

Exclamation Mark

Format B210 x D130 x H200 mm
Exponeringsdjup: 40 mm

Material Genomfärgad/-siktlig akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Skapa uppmärksamhet
Exklusiva bokställ i genomfärgad eller klar akryl. 
Hög detaljfinish. Idealiska som fokuspunkter; ge 
böckerna en attraktiv inramning!

E3565  vit, genomfärgad 229:- 
E3566  svart, genomfärgad 229:- 
E3567  bourdeaux, genomfärgad 229:-
E3568  genomsiktlig 229:-

Kaxig

Format L: B117 x D100 x H100 mm
Exponeringsdjup: 41 mm 
S: B169 x D140 x H140 mm
Exponeringsdjup: 58 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Multifunktionellt
Lika enkelt som genialiskt ställ för böcker och 
andra media. Finns i två storlekar.

E3571  L 226:- 
E3572  S 128:- 

Swing

Kapacitet 1-2 normalböcker

Format B120 x D200 x H165 mm
Exponeringsdjup: 75 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Färgglada ställ med inbyggd vippfunktion; gungar 
vid beröring. Passar såväl böcker som AV-titlar.

E3561  orange, genomsiktlig 276:- 
E3562  grön, genomsiktlig 276:- 

Vi har ett både brett och djupt sortiment av 
exponeringslösningar. Håll utkik, det kommer 
nya hela tiden. 

Bjarne Hjertvik vår egen ”husdesigner” sedan 
många år. Formgivare till någa av våra mest populära 
kollektioner. Du har väl inte missat dem?

Möt formgivaren
eurobib.se/bjarnehjertvik

Mer information på 
eurobib.se/exponering

https://eurobib.se/bjarnehjertvik
https://eurobib.se/exponering
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E3429E3418 E3424E3435

E3442 E3424

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

Dubbelsidigt ställ
Ställ i etageWave

Kapacitet 3-6 bilderböcker (framför varandra)

Format B710 x D350 x H290 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Kapacitet S: 4 normalböcker
L: 8 normalböcker

Format S: B320 x D350 x H290 mm
L: B700 x D350 x H290 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Kapacitet 4-8 böcker (framför varandra)

Format B430 x D3000 x H237 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Ställ för exponering från två håll.

Ställ för exponering på två etage. Dubbelsidiga ställ i exklusivt utförande. 

E3429   450:- E3412  S 219:- 
E3436  L 520:- 

ENKELSIDIGA EXPONERINGSSTÄLL
Vänd böckerna och andra media mot besökarna!

Linnea & Anneli

Stapelbara bokställ, låga

Stapelbara bokställ, höga

Bokställ

Mediaställ, 3 etage

Format Linnea: B80 x D90 x H120 mm
Anneli: B80 x D115 x H200 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Format S: B80 x D180 x H125 mm
M: B300 x D180 x H130 mm
L: B720 x D180 x H130 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Format S: B200 x D185 x H260 mm
L: B400 x D185 x H260 mm 
XL: B700 x D185 x H260 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Format B110 x D110 x H130 mm

Material Genomfärgad akryl, PMMA

Kapacitet 6-18 normalböcker

Format B200/600 x D340 x H465 mm 
Exponeringsdjup: 70 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA, 
lackerat rör

Våra populäraste och mest allsidiga ställ alla tider. 

Allsidiga, stapelbara ställ i olika bredder.

Allsidiga, stapelbara ställ i olika höjder och 
bredder.

Stapelbart ställ i vitt.

Enkelsidiga ställ för frontexponering av böcker i tre 
plan. Det generösa hyllplansdjupet ger plats för 
upp till två titlar per plan.

E6764   1.070:- 

E3424  Linnea 55:- 
E3442  Anneli 95:- 

E3418  S, genomsiktlig 35:- 
E3408  S, genomsiktlig blå  35:-
E3425  M, genomsiktlig 81:- 
E3420  L, genomsiktlig  185:-

E3432  S, genomsiktlig 116:- 
E3465  S, genomsiktlig blå  116:-
E3435  M, genomsiktlig 210:- 
E3423  L, genomsiktlig  375:-

E0452   58:- 

E6710  S, B200 mm 643:- 
E6711  L, B600 mm 999:- 

Alla akrylställ 
levereras med skyddsfilm. 

Avlägsna filmen innan 
användning.

DUBBELSIDIGA EXPONERINGSSTÄLL
Dubbelbsidiga ställ för exponering från två håll och med god kapacitet.
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E3392 / E3393

E3576

E82390

E3417 + E341710

E50326

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

Exponeringsbox

Book Cradle

Marit

Astrid

Format A4: B220 x D300 x H160/200 mm
A5: B168 x D258 x H101/154 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Format B310 x D250 x H190 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Format S: B270 x D270 x H270 mm
L: B300 x D300 x H300 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Enhet 2 st.

Format A4: B438 x D305 x H155 mm
A5: B320 x D220 x H113 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Enhet 2 st.

Smarta boxar med hög rygg; tillåter bläddring. 
Använd fristående på bord, disk eller i hylla.

En behändig flyttbar vagga att förvara och exponera 
böcker och annan media i. Exklusivt utförande. 
Enkel att montera tack vare det smarta plug-in 
systemet.

Lättplacerade podier i det lite mindre formatet. 

Ställ för uppslagna böcker.

E50336  A4 419:- 
E50337  A5 276:-

E3576   525:- 

E3390   375:- 

E82392   660:-/fp. 

E82390  A4 840:-/fp.
E82391  A5 761:-/fp.

Show-off

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

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Visa uppslagna böcker
Sobert ställ i kraftig, glasklar akryl. Placeras på 
bord, infodisk eller i skyltfönster. Utmärkt även 
överst på låga bokhyllor.

”Du kan med enkla medel ge dina bokhyllor 
ett nytt uttryck. Varför inte utnyttja 
”hålrummen” i hyllorna genom att placera 
några bokställ på hyllplanen? 
Självklart är det boken som skall lyftas fram 
men även tomma bokställ om dekorativa 
kan ge bokhyllorna ett lyft och skapa ett 
fina blickfång.
Bokställ kan ju för övrigt användas på 
andra platser, exv. på diskar, podier och i 
fönsterpartier. 

Det finns fler lösningar utan att för den skull 
behöva vara dekorativa. Det kan handla om 
att visa en uppslagen naturbok, ställa fram 
broschyrmaterial synligt och lättåtkomligt 
eller få besökare bidra till ordning och reda 
vid studieplatser.
Enkla råd är goda råd. Det handlar inte 
om de stora greppen utan mera om att 
komplettera genom små grepp”.

Tanja Fändrich, Indretningsarkitekt

Små grepp, stora 
skillnader!

E341710 Skylthållare 115:-

Tillval till Åke

Åke

Format B320 x D175 x H270 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Allsidigt ställ med fyra fack i etage.

E3415  orange 576:- 
E3416  blå 576:-
E3417  klar 576:-

Se fler lösningar på 
eurobib.se/exponering

EXPONERINGSLÖSNINGAR I ALLA DESS FORMER
Förvarings- & exponeringsboxar, presentationsställ, broschyrställ och mycket, mycket mer.

Set med 

2 storlekar

https://eurobib.se/exponering
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E0254

E7698

E0252

E7688

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

Hållare för frontexponering

Format 2-fack: B480 x D55 x H625 mm 
4-fack: B480 x D55 x H1230 mm
Exponeringsdjup: 45 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Exklusiva hållare i akryl för montering på vägg 
eller gavel.

E0252  2-fack 2.040:-
E0254  4-fack 3.520:-

Clippy

Format B134 x D70 x H300 mm 
Exponeringsdjup: 65 mm

Material Pulverlackerad metalltråd

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

En riktig bokklämma 
Exponeringshållare för vägg i form av ett gem 
för frontexponering av böcker i det lite större 
formatet.

E3396  vit 320:-
E3397  svart 320:-

VÄGGEXPONERING

Owl Family

Format B600 x D55 x H383 mm 
Exponeringsdjup: 60 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Hela familjen Owl 
Dekorativ list för vägg. Idealisk för böcker och 
andra medier. 

E3391   659:- 

Fishy

Format B1160 x D90 x H395 mm 
Exponeringsdjup: 52 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Bjarne Hjertvik for Eurobib Direct

Motiv Fritt baserat efter en illustration
av Yves Guillou

Väggdisplay XL
Fräck display för exponering av böcker inom exv. 
genrerna spännig och fantasy.

E3402   2.719:-

Peeky

Format B155 x D75 x H300 mm 
Exponeringsdjup: 65 mm

Material Pulverlackerad metalltråd

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

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

E3389   309:-

Väggexponering med lika mycket funktion som spännande uttryck.

Slitz

Format B300 x D90 x H120 mm
Slits: B260 x D60 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Allsidig list för exponering av tidskrifter, broschyrer 
eller andra trycksaker. Monteras på väg eller gavel 
(nyckelhålsfästen).

E7698   415:- 

You(r)tube

Format B600 x Ø80 mm
Slits: B500 x D50 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Minimalistisk list för montering på vägg eller gavel 
(nyckelhålsfästen).

E7688   516:- 

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.

Viktig information!
Owl och alla vännerna är försedda med nyckelhålsfästen och kan 
monteras på vägg eller gavel. Se alla vännerna på s. 5.

Se fler lösningar på 
eurobib.se/exponering

https://eurobib.se/exponering
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On a Green Twig

Format B1922 x D100 x H1650 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Träd för omedelbar plantering! 
Lika dekorativa som användbara exponeringslister 
för böcker och andra medier.
Monteras på vägg (nyckelhålsfästen). 

E3816  grön 5.475:-

SKAPA ATTRAKTIVA EXPONERINGSLÖSNINGAR!

Du kan självklart köpa stammen för sig och även de 
olika grenarna i set. Gäller även i vitt utförande.

Möjlighetena är många: visa på nyinkomna böcker eller ge plast för en tillfällig konst- eller fotoutställning. 
Låt besökrana skörda frukterna av det du vill visa!

För ett komplett 
träd krävs en väggyta på 

2,5 meter bredd.

On a Bare Twig

Format B1922 x D100 x H1600 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Dekorativ exponering i form av ett avlövat träd i vit 
vinterskrud. Se bild på föregående sida.

E3817  vit 5.475:- 

E3818 Twigs bokställ 115:-
E3819 Twigs bokstöd, höger 100:-
E3820 Twigs bokstöd, vänster 100:-

Se även Twigs bokställ och bokstöd
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UTNYTTJA GAVLARNA
Goda råd behöver inte vara dyra. I brist på väggutrymmen utnyttja gavlarna på bokyllorna. 

Här finner du ett urval smarta lösningar så som hållare för information, vägledning eller exponering av böcker.

Infoskylthållare

Gavla

Cube

Sharp Exponeringslist

Självhäftande magnetram

Material Aluminium med akrylfront

Format B210 x D70 x H77 mm
Exponeringsdjup: 38 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Franz James för Eurobib Direct

Format B500 x D160 x H220 mm
Exponeringsdjup: 75 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Format B280/580/1000 x D80 x
H22 mm (front)/H65 mm (rygg)

Material Pulverlackerad metall

Design Eurobib Direct

Format B500/750/1000 x D96 mm

Material Melamin på spånplatta

Material Plast, PVC med magnetisk ram

Enhet 2 st.

Stilren skylthållare för instick med reflexfri 
frontskiva i akryl. Lämplig för väggar, dörrar och 
hyllgavlar. 
Neutralt instick, fästkuddar och skruvar medföljer.

Allsidig hållare för frontexponering av böcker m.m. 
Passar till de flesta hyllsystem med fylld hyllgavel. 
Placeras med hjälp av bygeln vid lämpligt hyllplan.

Hållare med bakåtvikta distanser med nyckelhåls-
fästen. Lämplig för normalböcker och böcker i det 
lite större formatet.

Stilfull list i metall
Gruppera olika längder på vägg, använd enstaka 
på hyllgavlar... (möjligheterna är många). Gummi-
matta medföljer. Försedd med nyckelhålsfäste.

Stilfull list med träkänsla
Allsidig list för väggmontering (nyckelhålsfäste). 
Placeras enskilt eller gruppera flera i sidled 
eller höjd.

Självhäftande ram att placera på dörr, vägg, 
hyllgavel etc. Ramen kan placeras både stående 
eller liggande. Den öppningsbara framsidan med 
magnetiserad ram gör det enkelt att byta innehåll. 

E3760  B210 x H148,5 mm 276:-
E3761  A4, stående 430:- 
E3762  A4, liggande 430:-
E3763  A3, stående 980:-

E3570   300:-

E6726   430:-

E7690  B280 mm, vit 499:-
E7691  B280 mm, stållook 499:-
E7692  B580 mm, vit 600:-
E7693  B580 mm, stållook 600:-
E7694  B1000 mm, vit 800:-
E7695  B1000 mm, stållook 800:-

E82850  B500 mm, vit 591:-
E82853  B500 mm, svart 591:-
E82851  B750 mm, vit 650:-
E82854  B750 mm, svart 650:-
E82852  B1000 mm, vit 710:-
E82855  B1000 mm, svart 710:-

E3770  svart, A3 360:-/fp. 
E3771  silver, A3 360:-/fp.
E3764  svart, A4 209:-/fp.
E3767  silver, A4 209:-/fp.
E3765  svart, A5 156:-/fp.
E3768  silver, A5 156:-/fp.
E3766  svart, A6 115:-/fp.
E3769  silver, A6 115:-/fp.

Har du gavlar i metal kan du med fördel använda ramar med magnetisk 
baksida. Vi har även ramar med statisk baksida, som kan appliceras på 
fönster och andra glaspartier - och då helt utan lim.

Brett sortiment av magnetramar

Vår list i melamin på 
spånplatta är lika sober 

som robust!

Fästbeslag för gavlar medföljer inte eftersom olika material 
kräver olika typer av fästbeslag. För råd om lämpliga fästbeslag 
kontakta din lokala fackhandlare. 

Viktig information
Mer information på 
eurobib.se/skyltning

https://eurobib.se/skyltning
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VISA VÄGEN
En väl genomtänkt skyltning som visar vägen med texter eller symboler minskar behovet av antal 
skyltar och/eller digitala lösningar betydligt. Använd grafik som skyltning eller som ren dekoration 

– ett enkelt sätt att förnya och förhöja intrycket i ett rum.

Winged Words

Dead Man

Film Roll

Info

Question Marks

Notes

Detective Story Corner 

Infoställ

Skyltställ

Skylthållare

Arrows

Shoe Prints

Chat Bubble

Format B505 x H1050 mm

Enhet 11 böcker/ark

Format B505 x H1050 mm

Format B586 x H400 mm

Format B800 x H400 mm

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

Enhet S, M och L

Material Genomsiktlig akryl, PMMA, 
fot i aluminium

Format A5: B150 x D100 x H215 mm
A4: B210 x D115 x H300 mm
A3: B300 x D140 x H435 mm
A4 liggande: B300 x D90 x H216 mm

Material Genomsiktlig akryl, PMMA

Material Metall, plast med magnetisk ram

Format B170 x H150 mm

Format Stora: B382 x H471 mm
Lilla: B209 x H298 mm

Enhet 5 stora och 5 lilla nottecken, 
utstansade på ark

Format Kulhål: Ø60 mm
Pistol: B300 x 150 mm

Enhet Pistol med tre kulhål, utstansade 
på ark

Format S: L150 mm
L: L250 mm

Enhet 3 par/ark

Format L: B800 x H700 mm
S: B580 x H480 mm

Ark med utstansade, uppslagna böcker i 
varierande storlek. Helt ark med transparent 
bakgrund. Placera tillsammans eller separat.

Golvfolie med kontur av en kropp. Ingen kan miss-
förstå vilken litteratur som finns i hyllan intill…
Utstansad figur på ark med extra slitstark yta och 
med god vidhäftning mot slät yta. För placering på 
vägg eller golv.

En klassisk symbol som lämpar sig lika väl då 
som nu.

Universell skyltning med text på ark med 
transparent bakgrund.

Ark med utstansade frågetecken i tre olika 
storlekar.

Är du med på noterna? 
2 x 5 utstansade nottecken i två storlekar på ark. 
För musikhörnan, som skyltning eller som ren 
dekoration.

Visa vad som utspelar sig mellan bokpärmarna 
med hjälp av dessa symboler.

Synliggör nyheter eller teman
Sobra, dubbelsidiga ställ för bord, diskar, hyllor 
skylfönster osv. Byt enkelt innehåll. 
Vita insticksark medföljer.

Praktiska ställ för skyltning och information.

Fristående skylthållare med magnetram för 
A4-format. Hållaren är lätt konkav för en bekväm, 
ergonomisk läsvinkel. 
Kan användas i både stående och liggande format.

Till vänster, till höger eller rakt fram?
Utstansade pilar för omedelbar vägvisning.

Visa vägen 
Skoavtryck i två storlekar för placering på vägg 
eller golv. Utstansade figurer på ark med extra 
slitstark yta och med god vidhäftning mot slät yta. 
För placering på vägg eller golv.

Pratbubbla med whiteboardyta gör det möjligt att 
tipsa om evenemang, nyheter eller informera med 
olika budskap närhelst du vill!

E2452   1.096:-/fp. 

E2461   1.649:- 

E2453   260:- 

E2454   349:- 

E2455   455:-/fp. 

E2459   430:-/fp. 

E2460   196:-/fp.

E3783  B297 x H105 mm 355:- 
E3784  B420 x H149 mm 399:-
E3785  B210 x H305 mm (A4) 229:-

E3414  A5 86:- 
E3426  A4 102:-
E3427  A3 181:-
E3448  A4 liggande 115:-

E3794   506:- 

E2456  vänster 156:- 
E2457  höger 156:-
E2458  framåt 156:-

E2462  S 200:-/fp. 
E2463  L 415:-/fp.

E2450  L 1.326:- 
E2451  S 846:-

Visa vägen, 

dekorera och upplys med 

självhäftande symboler 

eller med text - där det 

syns som mest!

Mer skyltning på 
eurobib.se/skyltning

https://eurobib.se/skyltning
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RAL 3020
Traffic Red

E3506

20

Format B256 x D143 x H323 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström & Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Book! Book!
Ett dekorativt ställ som bjuder besökarna på såväl 
en högtidsstund med böcker som till påsk.
Använd fristående eller montera på vägg 
(nyckelhålsfästen).

E3501  298:- 

Pixie I

Format B249 x D127 x H311 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm 

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Finns här några snälla besökare?
Låt besökarna mötas av en lika försynt som tank-
full fråga. Använd fristående eller montera på vägg 
(nyckelhålsfästen).

E3506   330:- 

Nordmann

Rabbit

Format B198 x D127 x H311 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

Format B160 x D127 x H342 mm 
Exponeringsdjup: 56 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström och Dan Jonsson 
för Eurobib Direct

En upplyst gran för upplysta besökare? 
Garanterat fri från barr; behöver ej vattnas (det 
fattar självklart varenda kotte)! Använd fristående 
eller montera på vägg (nyckelhålsfästen).

Rent magisk
Möt Rabbit. Chickens sidekick inför stundande 
högtidsstunder. Använd fristående eller montera 
på vägg (nyckelhålsfästen).

E3508  345:- 

E3392   256:- 

DEKORATIVA STÄLL FÖR HÖGTIDSSTUNDER
Lika väl som att bra böcker kan bjuda läsarna på högtidsstunder så kan du bidra till 

stämningsfulla platser till stundande högtider.

Chicken

Nyhet !
Nyhet !

Nyhet !

Se fler lösningar på 
eurobib.se/högtid

Se även Happy Bird s. 76.

EXPONERINGS- & FÖRVARINGSMÖBLER

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se

https://eurobib.se/högtid
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Mini Midi Maxi
6/12 flyttbara hyllplan med fasta topp- och botten-
hyllplan. Ställfötter medföljer enkelsidiga moduler
medan dubbelsidiga levereras med hjul.

8/16 flyttbara hyllplan med fasta topp- och botten-
hyllplan. Ställfötter medföljer enkelsidiga moduler
medan dubbelsidiga levereras med hjul.

10/20 flyttbara hyllplan med fasta topp- och 
bottenhyllplan.Ställfötter medföljer enkelsidiga 
moduler medan dubbelsidiga levereras med hjul.

Kapacitet Enkel: 168 normalböcker
Dubbel: 336 normalböcker

Format Enkel: B900 x D322 x H992 mm
Dubbel: B900 x D644 x H1068 mm

Material Natur eller betsad björkplywood 
(UV-lackerad)

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet Enkel: 224 normalböcker
Dubbel: 448 normalböcker

Format Enkel: B900 x D322 x H1248 mm
Dubbel: B900 x D644 x H1324 mm

Material Natur eller betsad björkplywood 
(UV-lackerad)

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet Enkel: 280 normalböcker
Dubbel: 560 normalböcker

Format Enkel: B900 x D322 x H1504 mm
Dubbel: B900 x D644 x H1580 mm

Material Natur eller betsad björkplywood 
(UV-lackerad)

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

MEMPHIS

Nyhet !
Nyhet !

Nyhet !

Louise Hederström vår egen ”husdesigner” 
sedan många år. Formgivare till någa av våra 
mest populära kollektioner. Du har väl inte 
missat dem?

Möt formgivaren
eurobib.se/louisehederstrom

Memphis är 
tillverkad av trä från 
hållbart skogsbruk

E21100  björk 8.335:-
E21101  grå bets 11.618:-
E21102  blå bets 11.618:-
E21103  grön bets 11.618:-
E21104  rosa bets 11.618:-
E21105  orange bets 11.618:-

E21110  björk 8.920:-
E21111  grå bets 12.233:-
E21112  blå bets 12.233:-
E21113 grön bets 12.233:-
E21114  rosa bets 12.233:-
E21115  orange bets 12.233:-

E21150  björk 13.545:-
E21151  grå bets 17.089:-
E21152  blå bets 17.089:-
E21153  grön bets 17.089:-
E21154  rosa bets 17.089:-
E21155  orange bets 17.089:-

E21160  björk 14.155:-
E21161  grå bets 17.729:-
E21162  blå bets 17.729:-
E21163  grön bets 17.729:-
E21164  rosa bets 17.729:-
E21165  orange bets 17.729:-

Mini, enkelsidiga med 6 hyllplan Midi, enkelsidiga med 8 hyllplan

Mini, dubbelsidiga med 12 hyllplan Midi, dubbelsidiga med 16 hyllplan

E21120  björk 
E21121  grå bets 11.245:-
E21122  blå bets 14.674:-
E21123 grön bets 14.674:-
E21124  rosa bets 14.674:-
E21125  orange bets 14.674:-

E21170  björk 15.315:-
E21171  grå bets 18.947:-
E21172  blå bets 18.947:-
E21173  grön bets 18.947:-
E21174  rosa bets 18.947:-
E21175  orange bets 18.947:-

Maxi, enkelsidiga med 10 hyllplan

Maxi, dubbelsidiga med 20 hyllplan

Bygg inspirerande gatustråk med 
huskroppar i olika höjder, djup 
och färger. Bjud besökarna på 
stadsvandring längs gatuhus med 
inbjudande skyltfönster fyllda 
med böcker, tidskrifter och 
mycket annat. 

Idealiska som fokuspunkter för alla 
besökare. Möjligheterna är många 
med de nya multifunktionella 
moduler.

Modulerna finns i enkel- eller dub-
belsidigt utförande och i tre höjder. 
De lägre höjderna bidrar till 
lättöverskådliga miljöer för såväl 
besökare som personal. 

Enkla att ändra om i och flytta runt 
på. Lättarbetat och användarvänligt 
är några nyckelord.

BLI DIN EGEN 
STADSPLANERARE

Hyllplanen är 
försedda med en kantlist 

och kan antingen placeras plant 
med listen bak eller som 

tidskriftshyllplan med 
listen framtill. 

Förvara exv. böcker 
på några hyllplan och 
exponera  på andra 
(intill-, ovan- eller 

underliggande hyllplan). 

Konstruktionen 
med delad sektion i 

kombination med en generös 
hålbild medger stor variation 

vid placeringen av hyllplan och 
bidrar till kreativa 

lösningar.

https://eurobib.se/louisehederstrom


24 25

+

+

+

+

+ =

=

=

E4466

E4467

E4467

E4466

E4490

E4493

E4467

E4467

E4466
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E4490 Arbetsskiva, enkelsidig, vit 1.995:-
E4491 Arbetsskiva, enkelsidig, svart 1.995:-
E4492 Arbetsskiva, dubbelsidig, vit 1.995:-
E4493 Arbetsskiva, dubbelsidig, svart 1.995:-

E4472 Arbetsskiva, vit 1.896:-
E4473 Arbetsskiva, svart 1.896:-
E44709 Hyllplan, vit, 2 st. 995:-/fp.
E44719 Hyllplan, svart, 2 st. 995:-/fp.

Tillbehör till Showalot Maxi & Mini

Tillbehör till Showalot Mini

Showalot Mini
Är utrustade med två flytbara och framkantslistade 
hyllplan (något justerbara i djupled). 
Säkerhetsspärr medföljer varje sektion för stabil 
uppställning av två sektioner liksom ställfötter. 

E4466  vit 5.650:-
E4467  svart 5.650:-

E4470  vit 5.650:-
E4471  svart 5.650:-

Showalot Maxi
Är utrustade med fem flytbara och framkants-
listade hyllplan (något justerbara i djupled). 
Säkerhetsspärr medföljer varje sektion för stabil 
uppställning av två sektioner liksom ställfötter. 

Kapacitet 45-60 frontexponerade 
normalböcker

Format B627 x D284 x H1752 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet 40-50 frontexponerade 
bilderböcker

Format B1077 x D284 x H1156 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

SHOWALOT
En kollektionen som bjuder på många spännande lösningar. 

Vare sig vi talar frontexponering av böcker eller andra media, sökstationer eller studieplatser. 
Beställ komplett från start eller bygg om senare med hjälp av våra smarta tillvalspaket. 

E4520 - Dubbelsidig sökstation

E4517 - Enkelsidig sökstation

E4516 - Dubbelsidig exponeringshylla

Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

Bygg till 
själv eller beställ 
komplett från 

start

Vår kanske populäraste och allsidi-
gaste möbel för bibliotek alla tider!
Nu fler varianter i förbättrat utförande. 
En kollektion som underlättar arbetet för 
dig och hjälper de flesta besökarna med 
det mesta. 

Visst, det låter nästan för bra för att vara 
sant eller….? Bedöm själv med hjälp av 
frågorna nedan: 

Behöver jag  …
• allsidiga och flexibla lösningar för  
 frontexponering av böcker eller andra  
 media?
• flyttbara hyllplan med generös djup;  
 plats för flera böcker framför varandra  
 (lätt att fylla på)? 
• enkelt kunna montera och ställa på  
 plats (få delar och beslag)?
• lösningar som gör det enkelt att  lägga  
 till, ta bort eller flytta runt på (utan  
 krav på demontering)?
• lösningar som bidrar till god uppsikt i  
 olika miljöer (skolor, meröppet etc.)?
• lösningar med tillförlitlig, stabil och  
 säker konstruktion med hänsyn till  
 besökarna?
• multifunktionella lösningar för att  
 skapa nya funktioner allt efter behov? 

Har du svarat ja på frågorna så bör du 
absolut kika på dessa sidor. 

Vi talar laminerad björkplywood; här med synliga kanter. 
Allt för att få en såväl tålig yta som hållbar konstruktion. 
Perfekt för de mest krävande biblioteksmiljöerna!

Plus DesignLouise Hederström vår egen ”husdesigner” 
sedan många år. Formgivare till någa av våra 
mest populära kollektioner. Du har väl inte 
missat dem?

Plus
Design En kollektion 

byggbara sektioner 
med extra allt för alla 

Möt formgivaren
eurobib.se/louisehederstrom

SHOWALOT MAXI

https://eurobib.se/louisehederstrom
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E4470 E4470

E4471 E4471

E21220 + 21250

E4524 E4471 E4522 + E44719

E21210

E21220
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E4524 - Studieplats

E4521 - Dubbelsidig exponeringshylla

E4470 - Enkelsidig exponeringshylla

SHOWALOT MINI
Showalot Mini bjuder också på en spännande lösning. Vare sig vi talar frontexponering eller studieplatser. 

Beställ komplett från start eller bygg till senare, se föregående sidor

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. 

Viktig information
Mer information

eurobib.se/showalot

E4473 - Arbetsskiva

Say ”A”
Flexibel och mobil frontexponering
Exponering av böcker, bilderböcker/seriealbum 
eller folianter. Utrustas med tre eller fyra 
exponeringslister på vardera sida beroende på 
bokformat. Lister med generösa exponeringsdjup 
och gummimattor för upptill tre normalböcker eller 
åtta bilderböcker utanpå varandra. 

Skylt i genomfärgad vit akryl inkl. skylthållare.

E21200  vit, laminat 16.485:-
E21210  antracit, laminat 16.485:-
E21220  vit, melamin 14.700:-
E21230  antracit, melamin 14.700:-

Kapacitet 80-100 normalböcker/
165 bilderböcker.

Format B920 x D920 x H1562 mm

Material Laminerad björkplywood eller 
melamin på spånplatta.

Hjul Ø75 mm, varav två är låsbara

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

E21250  1.575:-

Tillval till Say ”A”

MOBIL EXPONERING
Vi har vidareutvecklat den välkända A-skylten och utrustat den med hjul och hyllor, så att dina böcker eller 

andra media får all den uppmärksamhet de förtjänar. Idealiska i öppna områden eller entréer, var exv. mindre 
podier annars vill försvinna. Placera dem enskilt eller gruppera – möjligheterna är många!

Laminerad björkplywood 
(Plus Design)

Melamin på 
spånplatta

Nyheter !

Nyhet !

Plus
Design

https://eurobib.se/showalot
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E4409

E4409

E4480

E5805

E5806
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Allsidigt torn
Torn med fem hyllplan (exkl. topphyllplan). 
Alla hyllplan med vardera fyra hyllplansfack.
Välj till hjulplatta.

E4351  Midi, vit 5.985:-
E4352  Midi, björk 5.985:-
E4353  Maxi, vit 7.035:- 
E4354  Maxi, björk 7.035:-

Kapacitet Midi: 180 normalböcker
Maxi: 200 normalböcker

Format Midi: B482 x D482 x H1560 mm
Maxi: B552 x D552 x H 1800 mm

Material Lackerad MDF eller björkfaner på 
spånplatta. Gavlar i akryl, PMMA

Design Niklas Dahlman för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Book Tower

Labyrinth 
Stilfullt och mobilt boktorn
Torn utrustat med 20 fack i avvikande färg fördelat 
på fem etage. 

E5805  vit/röd 15.816:-
E5806  vit/svart 15.816:-

Kapacitet 240 normalböcker

Format B580 x D580 x H1750 mm

Material Melamin på spånplatta

Hjul Ø75 mm, varav två är låsbara

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

E4407  Midi, vit 1.995:-
E4408  Midi, björk 1.995:-
E4409  Maxi, vit 1.995:- 
E4410  Maxi, björk 1.995:-

Hjulplattor till Book Tower

Mer information 
på eurobib.se

EXPONERINGSTORN
Smarta förvarings- och exponeringslösningar för böcker och andra media. 

Skapa attraktiva fokuspunkter för dina besökare.

Quattro
Populära torn på hjul
Färglatt torn för frontexponering av böcker med 
mera. Exponeringshållare, hjulsats och ställfötter 
medföljer.

E4434  Mini, vit 6.820:-
E4435  Mini, svart 6.820:-
E4436  Mini, orange 6.820:-
E4437  Mini, lime 6.820:-
E4438  Mini, blå 6.820:-

E4478  Midi, vit 7.685:-
E4479  Midi, svart 7.685:-
E4480  Midi, orange 7.685:-
E4481  Midi, lime 7.685:-
E4482  Midi, blå 7.685:-

E4475  Maxi, vit 7.151:-
E4476  Maxi, svart 7.151:-

Format Mini: B335 x D335 x H1220 mm 
(inkl. hjul/12 exponeringshållare) 
Midi: B335 x D335 x H1265 mm 
(inkl. hjul/12 exponeringshållare)
Maxi: B500 x D500 x H1788 mm 
(inkl. hjul/12 exponeringshållare)

Material Midi/Mini: Laminerad björkplywood
Maxi: Lackerad MDF 

Hjul Ø50 mm, varav två är låsbara

Design Niklas Dahlman för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Plus
Design

MDF

E36069  Midi 4.200:-
E36080  Maxi 5.000:-

Book Carousel
Mobil frontexponering med roterande korgar.
Skylthållare och hjul medföljer. 

Kapacitet Midi: 40 normalböcker
Maxi: 50 normalböcker

Format Midi: Ø700 x H1340 mm inkl. hjul
Maxi: Ø700 x H1620 mm inkl. hjul

Material Pulverlackerad metall/tråd

Hjul Ø50 mm, varav två låsbara

Design BS Eurobib

Leverans Platta paket; skall monteras

https://eurobib.se
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E4361

E4362

E6751
E6751

E6750 + E6748
E6749 + E3394 + E3395

E6752

E6748

E76230

E3776

E3774

E6708

E6717E6718

E6719

E6723
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EmmaJumbo
Fånga läsarnas uppmärksamhet
Funktionellt, allsidigt podie för exponering av 
böcker eller andra medier.
Ställfötter och hjul medföljer.

Allsidiga podier eller bord
Smarta, vändbara och stapelbara bord/podier i tre 
olika höjder. Med varje stativ medföljer två brickor 
i olika format.

Format B940 x D940 x H1018 mm 
(H1083 inkl. hjul) 

Material Melamin på spånplatta

Hjul Ø50 mm, varav två är låsbara

Design BS Eurobib

Leverans Platta paket; skall monteras

Format Mini: Ø456/620 x H465 mm
Midi: Ø456/620 x H670 mm
Maxi: Ø456/620 x H1025 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Tom Stepp för Eurobib Direct

Leverans Monteras ej (inga verktyg behövs)

E4361  vit 6.720:-
E4362  antracit 6.720:-

E6749  mini 2.599:-
E6750  midi 2.670:-
E6751  maxi 3.026:-

E6748 Kupol 775:-
E6752 Pallar, 2 st. 3.759:-/fp.
E3394 Lion bokställ 360:-
E3395 Lioness bokställ 298:-

Tillval till Jumbo

E76230 Magnet set, 5 st. 35:-/fp.
E3776 Magnetisk rubrikram, 5 st. 325:-/fp.
E3774 Magnetram, 2 st. 281:-/fp.

Tips till Sketchalot

Cube
Allsidigt, byggbart
Smarta exponeringstorn för frontexponering
av böcker, magasin och för utställning. Skapa nya, 
spännande exponeringar och utställningar – allt i
ett. Möjligheterna är obegränsade.

E6708  vit 5.550:-
E6717  klar/svart 5.550:-
E6718  vit/klar 5.550:-
E6719  svart/klar 5.550:-
E6723  svart 5.550:-

Kapacitet 4 normalvolymer/hållare

Format B390 x D390 x H1565 mm

Material Akryl, PMMA

Design Franz James för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR
Visa elevarbeten på skolbiblioteket med vikbara skärmar i papp, aktivera besökarna på biblioteket med att 

förmedla lästips på väggställda skrivtavlor med magnetfunktion eller vill visa föremål tillsammans med böcker. 

Sketchalot

Alexander

Lättplacerad whiteboardtavla
Modulär whiteboardtavla utan krav på väggmon-
tering. Placera fritt direkt mot väggen; enskilt eller 
flera tätt bredvid varandra. Förutom skrivmöjlighet-
en är whiteboardytan även magnetisk.
Sketchalot vilar på två avtagbara, lättmonterade 
stödben.

Allsidig, lätt utställningsskärm i papp
Skärm för tillfälliga utställningar; engångsförb-
rukning. Då har du stor nytta av enkla, lätta skär-
mar. Om du inte vill nåla eller klistra upp material
kan du skriva direkt på skärmen.

E36217   10.155:-

E36150   700:-/fp.

Format B790 x D210 (inkl. stödben)
x H2000 mm

Material Magnetisk whiteboard med
stödben i aluminium

Design Eelco Voogd

Format B2400 (3 x 800) x H1800 mm

Material Wellpapp, vit

Enhet 3 st.

Bygg till 
Cube med hjälp 
av ”lösdelar” i 

nätbutiken
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E4574

E3418

E3424

2 x E4575 + 2 x E4577
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MARIA EXPONERINGSPODIER
Idealiska för att visa böcker, skapa tillfälliga utställningar, eller helt enkelt att sitta

på, enskilt eller i grupp vid entréer, hyllgavlar eller skyltfönster. Möjligheterna är många!

Maria
Utställning, snabbval, blädderfack, 
sittfunktion
Lättplacerade podier i set om tre med variabel 
inredning och avtagbara lock i solid konstruktion. 
Podierna är försedda med ett smart kryss som 
medger indelning i 1-4 fack beroende på önskat 
bokformat. Välj till en hjulplatta för att snabbt 
komma iordning eller ett sittlock, se Tillval.
Ställfötter och räfflad gummimatta medföljer.

Format B500 x D500 x H400/600/800 mm
(+70 mm inkl. hjulplatta)

Material Melamin på spånplatta

Design BS Eurobib

Leverans Platta paket; skall monteras

E4574  vitt 8.399:-
E4575  antracit 8.399:-

E4576 Hjulplatta, vit 1.575:-
E4577 Hjulplatta, antracit 1.575:-
E4578 Sittlock, vitt/kork 1.198:-
E4579 Sittlock, antracit/kork 1.198:-
E3418 Stapelbar bokställ 35:-
E3424 Linnea bokställ 55:-

Tillval & tips till Maria

”Vi gillar att använda vår nya ”Maria”! Den gör det möjligt att 
när som helst presentera olika media flexibelt! Oavsett om det 
är komplett med alla tre podierna eller bara en - lyfter ”Maria” 
biblioteket!”

Maria Pinsker, Stadsbiblioteket i Mainburg, Tyskland

“Maria podierna är bra på att skapa små 
och större “utställnings-öar” i biblioteket.
Den enkla formgivningen gör att de 
passar gott in på de flesta platser och 
blir en diskret bakgrund där utställningen 
framträder tydligt.

Deras lilla format och olika höjder gör att 
det kan växa upp som ett litet landskap 
mitt på golvet eller ställas enskilt vid 
endan på hyllorna. När topplattan av-
lägsnas blir podiet ett bläddertråg, vilket 
gör det enkelt att ändra i utställningen.

Det är ocks enkelt att göra något extra av 
sin utställning. Man kan bara tillföra några 
bänkar, högbord eller växtarrangemang 
sammans med “Mariorna” och så blir 
det fint att sitta mitt emellan de utställda 
böckerna.”

Unni N. Iwanczuk, Indretningsarkitekt

Varför Maria?

Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!
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Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

E50318  155:-

E4500  3 x 3, vit 17.750:-
E4501  3 x 3, svart 17.750:-
E4502  3 x 4, vit 20.150:-
E4503  3 x 4, svart 20.150:-

E4504  sockel, vit 735:-
E4505  sockel, svart 735:-
E4506  förvaringslåda, vit 2.150:-
E4507  förvaringslåda, svart 2.150:-

Showandstore

Format 3 x 3-fack: 
B930 x D370 x H1520 mm 
3 x 4-fack: 
B930 x D370 x H1888 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Stilfull förvaring och exponering
Ergonomiskt utformad möbel för tidskrifter, ma-
gasin eller andra seriella publikationer. 
Skåpsluckor med front i akryl. Ställfötter medföljer. 

Ergospace

Format B90 x D254 x H246 mm

Material Plast, PS

Funktionell tidskriftssamlare (A4-format) med 
etiketthållare. Ergospace är utvecklad i samarbete 
med Karolinska Institutets Bibliotek (KIB), Sverige. 
Etiketthållaren fungerar också som ett praktiskt
fingergrepp och hyllkantsstopp.

E3521  gul 696:-
E3522  orange 696:-
E3523  mörkgrå 696:-

Hooked on news
Lättplacerade hållare för tidningar 
Idealiska väggmonterade hållare i akryl med 
nyckelhållsinfästning för exv. dagstidningar. 

Kapacitet 4 dagstidningar

Format B220 x D140 x H740 mm

Material Frostad akryl, PMMA

Design Tom Stepp för Eurobib Direct

TIDNINGS- OCH TIDSKRIFTSAVDELNINGEN
Möbler och smarta tillbehör dina tidningsläsare.

Plus
Design

Kompakt med generösa hyllavstånd 
Torn för magasin, tidskrifter eller seriealbum.
Kombinerar exponering och förvaring med 
vardera 16 hållare i akryl för exponering och 
förvaringsfack.

E4357 vit 9.555:-
E4358 björk 13.089:-

Format B620 x D620 x H1600 mm

Material Melamin eller björkfaner på 
spånplatta, hållare i akryl

Hjul Ø75 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Levereras monterade

Tidskriftsboxar

Oslo

Tillval till Showandstore

E2902  191:-/fp.

Tidskriftsomslag, A4

Material Plast, PVC

Enhet 10 st.

Praktiska skyddsomslag för tidskrifter i A4-format.

Se alla möjligheterna på s. 103.

E37213  S, orange 4.271:-
E37214  S, lime 4.271:-
E37215  S, grå 4.271:-
E37210  L, orange 5.999:-
E37211  L, lime 5.999:-
E37212  L, grå 5.999:-

ChillBillTM

Format S: Ø900 mm
L: Ø1200 mm

Material Tvättbar nylon, fyllning
i återvunnet möbelskum

Design Tom Madslangrud

Bekväma, miljövänliga sittsäckar (miljöneutral fyll-
ning) med god komfort och hög hållbarhet.
Lägg därtill inget behov för refill! 

Tidskriftsboxar för exponering och förvaring av 
tidskrifter. Vippluckan fungerar även som expo-
neringshållare för aktuellt nummer.

E2038 L525 mm 181:-
E2036 L600 mm 191:-
E2039 L765 mm 300:-
E2040 Kroklist 350:-

Tidnings- &
tidskriftskäppar
Material Aluminiumprofil, handtag i bok

Mer information på 
eurobib.se/tidskriftsavdelningen

Nyhet !

https://eurobib.se/tidskriftsavdelningen
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Memphis B/BB

Wildlife BB/BB Cubik BB/BB
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Zoofia
Zoonia

Zoolle
Format B295 x D375 x H340 mm

Material Fiberpapp

Format B370 x D295 x H230 mm

Material Fiberpapp

Format Small: B300 x D90 x H205 mm
Large: B350 x D105 x H235 mm

Material Fiberpapp

Enhet 2 st. (small & large)

Hjulback med nitförstärkta sidor och träbotten.

Låda med förstärkta handtag.

Fina väskor i två storlekar med handtag.

E1928   220:- 

E1929   60:- 

E1934  176:-/fp.

Fiona

Format A4: B85 x D255 x H315 mm

Material Fiberpapp

Enhet 2 st.

Tidskriftssamlare med etiketthållare på rygg.

E1925   70:-/fp.

Produkterna i fiberpapp tillverkas av återvunnet material, såsom wellpapp 
och tidningar. Materialet är väl beprövat och fungerar för all sorts förvaring. 
All färg och lack är vattenbaserad. 

Vi följer 
”Norms of restrictions of 

plywood processing defects in 
accordance with the requirements 

of STO (corporate standard) 
00255177-001-2013”

Återvunnen fiberpapp

Tellus

Format B295 x D375 x H340 mm

Material Fiberpapp

Praktisk förvaring och exponering på hjul i konisk 
form med förstärkta uttag i sidorna. Använd till 
bilderböcker, leksaker, pappersåtervinning etc.

E1917  grafitgrå 202:- 
E1918  ljusgrön 202:- 
E1919  orange 202:- 
E1920  turkos 202:- 
E1921  vit 202:- 

Förvaringsboxar med lock

Format Pluto: B255 x D340 x H70 mm (A4) 
Mars: B340 x D445 x H70 mm (A3) 
Tilda: B225 x D355 x H90 mm 
Tova: B355 x D265 x H130 mm 
Telma: B165 x D285 x H150 mm

Material Fiberpapp

Praktiska och eleganta arkiv- och förvaringsboxar
med lock och etiketthållare i grafitgrått och med 
blanka eller svartlackerade beslag. 

E1922  Pluto 44:-
E1923  Mars 60:-
E1924  Tilda 60:-
E1933  Tova 60:-
E1926  Telma 60:- 

SMART FÖRVARING

VIKTIGT ATT VETA OM BJÖRKPLYWOOD 

För alla behov och åldrar – och då med omsorg om miljön.

För oss på Eurobib Direct är omsorgen om 
dig och ditt bibliotek viktigt. Vi vill kunna 
erbjuda dig bra, prisvärda produkter som 
du kan lita på. 

Vi erbjuder ett brett sortiment. Flera av 
våra produkter är tillverkade i bl. a. 
björkplywood med eller utan laminat. 
Kika exv. på våra bokvagnar i den populära 
Plusserien, den uppmärksammade kollek-
tionen Wildlife, Memphis eller Cubik m. fl. 
(möbler för lärande miljöer) bara för att 
nämna några. Produkter tillverkade dels i 
miljögodkända material och dels genom 
ett ansvarsfullt skogsbruk.

Vi vill att du som kund skall känna dig trygg 
med vad björkplywood, dess olika kvaliteter 
och vad som utmärker desamma. 

Bjarne Hjertvik, Marketing Manager

Här följer lite bakgrundsfakta:

• Björkplywood kan grovt delas in i 
 3 huvudklasser: A, B och C (A är den   
 högsta kvalitén)
• Av en björkstock blir ca. 75% C-klassat  
 faner, 20% B-klassat och resten A-klassat
• Vi tillverkar alla aktuella produkter i   
 underklasserna BB/BB eller B/BB. 
• Klass BB/BB används företrädesvis till 
 produkter med ytskikt försett med 
 högtryckslaminat, HPL för att få så gott 
 limunderlag som möjligt. Undantag är  
 Memphismodulerna där vi valt en högre 
 kvalitet, dvs. B/BB.

 

Mer information 
på eurobib.se

Mer information på 
eurobib.se/kvalitet

https://eurobib.se
https://eurobib.se/kvalitet
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Bokemballage

Förslutningsbara fodral

Format B300 x D225 x H450 mm

Material Fiberpapp

Format A4: B325 x H235 mm
A3: B445 x H325 mm

Material Plast, PP

Robust transportemballage för exv. böcker.

Skydda tidskrifter, pussel m.m.!
Fodral med kraftig glidlåsfunktion som tål oöm 
hantering. Idealisk för förvaring av leksaker, klossar, 
pussel osv.

E2850  406:- 

E2958 A4 31:- 
E2959 A3 46:-

Boken kommer

Boken kommer

Format Yttre: B350 x D200 x H295 mm
Inre: B325 x D190 x H285 mm

Material Kraftig vaxad wellpapp

Enhet 5 st.

Format B550 x D240 x H305 mm

Material Kraftig vaxad wellpapp

Enhet 5 st.

Emballage i två delar, yttre och innre. 
Handtag i plast medföljer inner emballaget.

Praktiska transportemballage för böcker. 
Handtag i plast medföljer.

E2826  266:-/fp 

E2825 yttre 219:-/fp 
E2824 inre 168:-/fp

FLYTT OCH FÖRVARING

E2701 Adressbärare, 50 st. 209:-/fp.

E2941 Lock, frostvit 35:-
E2942 Hjulstativ 496:-

Tillval till Boken kommer

Tillval till förvaringsbox

Förvaringsbox

Format B340 x D415 x H235 mm

Material Plast, PP

Stapelbar box i robust utförande.

E2938 frostvit 66:-
E2939 blå 66:-
E2940 röd 66:-

Se alla varor på 
eurobib.se/förvaringFörvaring, hantering och transport av media eller annat pedaggiskt 

materiell kräver sina lösningar. Vi har mer att välja på!

Allt du behöver till flytt och förvaring

Nellie

Format B280 x D280 x H265 mm

Material Fiberpapp

Boxar med motiv
Förvaringsboxar med lock. Levereras i platt paket.

E1930 Rocket 110:- 
E1931 Elephant 110:- 
E1932 Whale 110:- 

BILDERBOKSTRÅG & AV-VÄLJARFACK

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se

https://eurobib.se/förvaring
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Gordon

Kapacitet 120-140 bilderböcker

Format B1018 x D736 x H904 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderböcker att flockas kring
Bilderbokslåda med två tråg och dito löstagbara 
avdelare. Ställfötter och inlägg av gummimattor till  
tråg medföljer. 
Lämplig för barn mellan 4-8 år.

E7658   6.076:- 

Dilly

Kapacitet 65-80 bilderböcker

Format B1548 x D354 x H358 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderböcker på längden
Bilderbokslåda med tre fack (bläddras från ett håll), 
två löstagbara avdelare och displayhylla framtill. 
Ställfötter och inlägg av gummimattor till  tråg 
medföljer. 
Lämplig för barn mellan 3-6 år.

E7659   6.775:- 

Leopold

Kapacitet 120-140 bilderböcker

Format B835 x D740 x H863 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Varning för läsande barn
Bilderbokslåda med två tråg och dito löstagbara 
avdelare. Ställfötter och inlägg av gummimattor till  
tråg medföljer. 
Lämplig för barn mellan 4-8 år.

E7657   5.676:- 

Mata gärna
djuren med

böcker!

WILDLIFE KOLLEKTIONEN
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 

materialval samsas med omsorg om såväl användarna som miljön. 
Möbler för barn och på barns villkor!

Mer information på
eurobib.se/wildlife

Doris

Kapacitet 90-100 bilderböcker

Format B776 x D1006 x H989 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderböcker på höjden
Nätt bokhylla för frontexponering av bilderböcker. 
Utrustad med två löstagbara och framkantslistade 
hyllplan på vardera sida. Ställfötter och inlägg av 
gummimattor till hyllplan medföljer. 
Lämplig för barn mellan 4-8 år.

E7661   10.676:-

Ture

Kapacitet 30 bilderböcker

Format B386 x D602 x H325 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Lättåtkomligt för de yngsta
Nätt tråg. Stälffötter och inlägg av gummimattor 
till tråg medföljer. 
Lämplig för barn mellan 2-4 år.

E7660   2.875:-

E766017  sittlock 276:-

Tillval till Ture

WILDLIFE TEMAN

Wildlife är tillverkad av trä 
från hållbart skogsbruk

Möt Elna & Elof på nästa sida...

Plus
Design

En dag i öknen
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.

En dag på cirkus
Du kan skapa en spännande miljö med hjälp 
av Jumbo barngrupp (bord och pallar) och 
Wildlife kollektionen.

En dag på savannen
Du kan enkelt skapa ett stycke savann med 
hjälp av de spektakulära rumsavdelarna 
Gradient (E23544-51) i form av stora 
grässtrån (elefantgräs?).
De bidrar till att skapa rogivande zoner för 
läsande barn. Här känner sig dessutom 
Leopold, Elna & Elof hemma.

https://eurobib.se/wildlife
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Elof Elof Läsplats

Kapacitet 270-310 bilderböcker

Format B780 x D1208 x H1000 mm

Material Laminat på björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet 70 bilderböcker

Format B780 x D1208 x H1000 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderböcker
Tråg för exponering och förvaring. Utrustad med 
två tråg med avdelare och tre hyllplan (valfri place-
ring). Ställfötter och innlägg av gummimattor till 
tråg och hyllpan medföljer.
Lämplig för barn mellan 4-8 år.

Bilderböcker med läsplats
Tråg för exponering i kombination med läsplats. 
Utrustad med tre hyllplan (valfri placering). 
Ställfötter och inlägg av gummimattor till hyllplan 
medföljer.
Lämplig för barn mellan 4-8 år.

E7655   11.775:- E7656   11.675:-

Elna

Kapacitet 380-420 bilderböcker

Format B780 x D1528 x H1328 mm

Material Laminerad björkplywood

Design Louise Hederström & Dan Jonsson  
för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderböcker på bredden och höjden
Tråg med generösa utrymmen för både exponering 
och förvaring. Utrustad med fyra hyllpan (valfri 
placering), två tråg med avdelare och ett avlast-
ningsplan. Ställfötter och inlägg av gummimattor 
till hyllplan och tråg medföljer.
Lämplig för barn mellan 6-12 år.

E7654   18.375:-

WILDLIFE KOLLEKTIONEN
De figurativa elementens rundade former är framtagna med omsorg om barns säkerhet. Rundade former 

med mjuka kanter hjälper de yngsta att ha något att hålla sig i när de bläddrar bland bilderböcker.

Mer information
på eurobib.se

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 tygtrasa och polera. 
Kontakta din lokala färghandel för val av möbelvax.

Skötselanvisning

Eurobib Directs kollektion Wildlife är tillver-
kat av trä från hållbara skogsbruk och är ett 
exempel på företagets strävan att utveckla 
och leverera miljövänliga och miljögodkända 
produkter.
Den gedigna konstruktionen i kollektionen 
är särskilt utformad för bibliotek och andra 
lärande miljöer och innehåller finurliga funk-
tioner, fantastifull design och bra materialval 
för omsorg om såväl användarna som miljön.

Barn är mer utsatta än vuxna när det 
kommer till olika faktorer i vår omgivande 
miljö, dels genom sin fysik men även 
genom sina rörelsemönster. Kemikalier och 
miljöföroreningar omger oss i vår vardag 
och små barn är i många fall mer expone-
rade än vuxna. Det finns flera faktorer som 
bidrar till detta. Bland annat gör barns höga 
ämnesomsättning, andingsfrekvens och 
genomsläpplighet genom huden att de har 
ett relativt högt intag av miljöföroreningar, 

samt att barns organ fortfarande är under 
utveckling vilket gör att föroreningar stannar 
kvar längre i kroppen.

För att säkra inomhusluftkvaliteten är 
Formicas produktsortiment GREENGUARD® 
Indoor Air Quality-certifierat för interiört 
byggnadsmaterial med låga VOC-utsläpp. 
GREENGUARD Environmental Institute (GEI) 
har tagit fram standarder för att definiera 
produkter och processer med låga kemiska 
emissioner och partikelemissioner för an-
vändning inomhus. Standarderna upprättar 
certifieringsprocedurer inklusive testmetod-
er, tillåtna emissionsnivåer, insamling av 
produktprover, själva testerna, och dessutom 
programapplikationsprocesser, toxicitets-
gränser och godkännande.
Formica Groups europeiska tillverkning-
sanläggningar och distributionscentra är 
FSC-certifierade och företagets produkter 
har även erhållit Carbon Reduction Label. 

Enligt Formica Groups livscykelbedömning 
(Life Cycle Assessment (LCA)) har Formi-
cas produkter minimal inverkan på miljön. 
Formicas produkter är resurssnåla och finns 
registerade i BASTA, SundaHus och Byggvar-
ubedömningen och tillverkas i enlighet med 
produktklassifieringssystemet EN438.

Om Formica® högtryckslaminat
Formica® högtryckslaminat (HPL) tillverkas 
genom att flera skikt av impregnerat papper 
pressas samman under högt tryck och hög 
temperatur. Detta ger ett slitstarkt, hållbart 
och hygieniskt ytmaterial som kan användas 
i en mängd olika miljöer – design- och an-
vändningsmöjligheterna är oräkneliga. HPL 
kan användas på lodräta och vågräta ytor 
och kan dessutom värmas upp och böjas. 
En perfekt lösning för möbler, väggpaneler, 
arbetsbänkar, dörrar och mycket mer.

FORMICA® HÖGTRYCKSLAMINAT

Plus
Design

Utdrag från Formiicas Case Study, april 2018

https://eurobib.se
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E4327 + E4225

E4331 + E4225 + E4333
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Kapacitet 120 bilderböcker

Format B911 x D380 x H707 mm

Material Fanerad spånplatta eller 
lackerad MDF

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

E4236  bokfaner 4.409:- 
E4336  björkfaner 4.409:-
E4338  röd 5.289:-
E4340  grön 5.289:-

Lillklas
Klassiskt tråg mod. mindre 
Tråg i 2 etage med 5 förvaringsfack nedtill.
Ställfötter medföljer. Välj till hjul, se tillval. 
Lämplig för barn från 4 år och uppåt.

Julia

Kapacitet 80 bilderböcker

Format B740 x D626 x H550 mm 

Material Laminerad björkplywood

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Färgglatt
Tråg med 6 fack; 5 avtagbara avdelare. 
Ställfötter och inlägg av gummimattor till fack 
medföljer. Välj till hjul, se tillval. 
Lämplig för barn från 4 år och uppåt.

E7650  vit laminat 4.500:- 
E7651  grön laminat 4.500:-
E7652  orange laminat 4.500:-
E7653  blå laminat 4.500:-

Anette

Kapacitet 140 bilderböcker +
70 bilderböcker (låda) 

Format B930 x D410 x H750 mm 

Material Laminerad björkplywood eller 
fanerad MDF

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Lättplacerat tråg med god kapacitet
Tråg i 3 etage med avdelare och utdragbar låda på 
hjul. Ställfötter och inlägg av gummimattor till tråg 
medföljer. Välj till hjul, se tillval. 
Lämplig för barn från 4 år och uppåt.

E4334  vit laminat 7.875:-
E4344  björk faner 6.215:-
E4345  bok faner 6.215:- 

Anette XL

Kapacitet 280 bilderböcker +
140 bilderböcker (lådor) 

Format B930 x D795 x H750 mm 

Material Laminerad björkplywood eller 
fanerad MDF

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Dubbelsidigt tråg med hög kapacitet
Tråg med 3 etage med avdelare och utdragbara 
lådor. Ställfötter och inlägg av gummimattor till 
tråg medföljer. Välj till hjul, se tillval.
Lämplig för barn från 4 år och uppåt.

E4346  vit laminat 12.266:- 
E4347  björk faner 10.050:-
E4355  bok faner 10.050:-

E4485 hjulsats (Ø50 mm) 420:-/fp.

E4225 hjulsats (Ø50 mm) 366:-/fp.

E4225 hjulsats (Ø50 mm) 366:-/fp.
E4333 exponeringshållare 170:-
E3256 skylthållare 69:-

Tillval till Julia

Tillval till Lillklas & Storklas

Tillval till Linnéa

E4489 hjulsats (Ø50 mm) 420:-/fp.

Tillval till Anette

Mer information
på eurobib.se

Format på detaljer såsom fack och hyllplan finner du i vår nätbutik. 
Här finner du även kompletterande information, praktiska tips och 
monteringsanvisningar, som du kan ladda ned eller skriva ut.

Linnéa

Kapacitet 170 bilderböcker

Format B945 x D410 x H960/1375 mm 

Material Lackerad MDF med yttergavlar i 
fanerad spånplatta eller vitlackerad 
MDF

Design Niklas Dahlman för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Tråg med ställbar rygg
Tråg i tre etage med förvaringsfack nedtill. 
Välj antingen lågt eller högt läge. Vid högt läge 
kan du med fördel använda den spårade rygg-
plattan för att enkelt haka på exponeringshållare.
Ställfötter medföljer. Välj till hjul, se tillval. 
Lämplig för barn från 6 år och uppåt.

E4325  bok faner/vit 5.495:- 
E4327  björk faner/vit 5.495:-
E4331  vit 5.495:-

Storklas

Kapacitet 200 bilderböcker

Format B911 x D450 x 936 mm

Material Fanerad spånplatta eller 
lackerad MDF

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Klassiskt tråg mod. större 
Tråg i 3 etage med 5 förvaringsfack nedtill.
Ställfötter medföljer. Välj till hjul, se tillval. 
Lämplig för barn från 6 år och uppåt.

E4235  bokfaner 4.779:- 
E4335  björkfaner 4.779:-
E4337  röd 5.736:-
E4339  grön 5.736:-

Barnens bokbuss

Kapacitet 50 bilderböcker

Format B810 x D360 x H310 mm

Material MDF med lackerat digitalt tryck

Design Werkhaus

Leverans Platta paket; skall monteras

Lättlastad tur till sagolandet
Ta med barnen på en åktur med den klassiska 
”VW T1 Bulli”. Kul bilderbokslåda i det mindre 
formatet med tre fack. 
Lämplig för barn mellan 2-4 år.

E15100   1.100:- 

Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

Populära Linnéa tillsammans med våra mest klassiska tråg Storklas & Lillklas alla tider.

BILDERBOKSTRÅG
Skapa en inspirerande ingång för att väcka barnens läslust. 

Fler inspirerande bibliotek!

KLASSISKA BILDERBOKSTRÅG
Plus
Design

https://eurobib.se
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Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, 
vi ger dig råd!

Box Midi

Box Maxi

Kapacitet 250 bilderböcker

Format B720 x D720 x H640 mm (inkl. hjul)

Material Melamin på spånplatta

Hjul Ø75 mm, varav två är låsbara

Design BCI

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet 375 seriealbum

Format B720 x D720 x H995 mm (inkl. hjul)

Material Melamin eller faner på spånplatta

Hjul Ø75 mm, varav två är låsbara

Design BCI

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderbokstråg med fyra exponeringsfack överst 
och fyra förvaringsfack nedtill. Inlägg av gummi-
mattor till fack medföljer.
Lämplig för barn från 4 år och uppåt.

Samma som Box Midi men med åtta förvarings-
fack nedtill. Inlägg av gummimattor till fack 
medföljer.
Lämplig även för vuxna.

E4566  vit 5.150:- 
E4567  björkdekor 5.150:-

E4568  vit 7.150:- 
E4569  björkdekor 7.150:-

Box Mini

Kapacitet 125 bilderböcker

Format B720 x D720 x H290 mm (inkl. hjul)

Material Melamin på spånplatta

Hjul Ø75 mm, varav två är låsbara

Design BCI

Leverans Platta paket; skall monteras

Bilderbokstråg med fyra exponeringsfack. Idealisk 
för de yngsta att bläddra i. Inlägg av gummimattor 
till fack medföljer.
Lämplig för barn mellan 3-6 år.

E4563  vit 4.200:- 
E4564  björkdekor 4.200:-

E2664 skiljeplattor seriealbum 705:- 
E2442 bokstavsark, set 891:-

Tillval till Box

MOBILA BILDERBOKSTRÅG FÖR ALLA
Tråg för exponering och förvaring av bilderböcker eller seriealbum.

Mer information
på eurobib.se

Vi har förbättrat våra inlägg av gummimattor, 
så att dina bilderböcker står extra stadigt 
utan att glida.

https://eurobib.se
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E4062

E3812 - UnikeepTM

Malmoe + E170211 
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E170210  vit 298:-/fp.  
E170211  svart 298:-/fp.  

Gladsaxe
CD-ficka för RFID-avläsning
Emballage för såväl konventionell hantering som 
för RFID-avläsning. Med plats för omslag, biblio-
grafisk etikett och färgmarkering. 
Filtförsedd insida för extra skydd av skiva.

Format B135 x D175 mm

Material Plast, PP

Kapacitet 1 CD

Enhet 50 st.

E4060  grått stativ/björk 8.679:-  
E4061  vitt stativ/björk 8.679:- 
E4062  vitt stativ/vit 8.679:- 

Discorama
Överskådligt och lättillgängligt
Tråg i fem etage med vardera sex rymliga fack för 
exponering. 
Inlägg av gummimattor till tråg, avdelare och 
ställfötter medföljer.

Kapacitet 220 CD-emballage/360 CD-ficka*

Format B1195 x D660 x H1320 mm

Material Fanerad björk eller lackerad MDF, 
pulverlackerad metall

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

E37379  björk, med lådor 15.995:-  
E37380  bok, med lådor 15.995:- 
E37381  björk, utan lådor 9.995:-  
E37382  bok, utan lådor 9.995:-

Malmoe
AV-väljarfack med kapacitet
Tråg i fem etage med vardera sex fack för 
exponering och generöst avlastningsplan nedtill. 
Välj modell med eller utan två förvaringslådor. 
Levereras med ställfötter.

Kapacitet Med lådor:  
500-700 CD-emballage*
480-540 DVD-emballage* 
Utan lådor: 
180-270 CD-emballage*
180-210 DVD-emballage*

Format B1060 x D600 x H1300 mm

Material Fanerad MDF med kantlister och 
avdelare i massivt trä.

Design Eurobib Direct

Leverans Färdigmonterad

Mer information
på eurobib.se/media

E2660  CD 585:-/fp.  
E2663  DVD 855:-/fp. 

Skiljeplattor
Praktiska skiljeplattor med text i kraftig klar akryl 
för CD eller DVD. Levereras med skyddsfilm 
(avlägsnas innan anvädning).

Text A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ och Ü

Format CD: B142 x H178 mm 
DVD: B142 x H255 mm

Material Frostad akryl, PMMA

Leverans 26 st.

AV-VÄLJARFACK
Här finner du våra populäraste AV-väljarfack och ett urval smarta tillbehör.

* Antalet kan variera beroende på val av CD/DVD-emballage.

I vår nätbutik finner du allt du behöver till ditt mediabibliotek 
– allt från möbler och avdelare till emballage och skyltning. 

Vi har mycket mera att välja på...

https://eurobib.se/media
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E4329

E4065

E4224

E3501 E15131

50

E4229  Midi, bok 2.766:- 
E4329  Midi, björk 2.766:-  
E4065  Maxi, bok 3.030:- 
E4365  Maxi, björk 3.030:-  

Julia
Tråg för frontexponering med tre eller fem 
löstagbara avdelare.

Kapacitet Midi: 60 bilderböcker
Maxi: 80 bilderböcker

Format Midi: B860 x D375 x H585 mm 
Maxi: B740 x D625 x H550 mm

Material Fanerad spånskiva

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Här finner du ett urval klassiska bilderbokstråg. Lika populära då som nu.

FLER BILDERBOKSTRÅG

E4230 Avlastningshylla, bok 619:- 
E4330 Avlastningshylla, björk 619:- 

E4224 Hjulsats (Ø50 mm) 269:-/fp.

Tillval till Julia Midi

Tillval till Julia

Book! Book! 
Look out 

book worms!

Fler specifikationer
på eurobib.se

Format på detaljer såsom fack och hyllplan finner du i vår nätbutik. 
Här finner du även kompletterande information, praktiska tips och 
monteringsanvisningar, som du kan ladda ned eller skriva ut.

E15131 röd 4.921:-
E15132 antracit 4.921:-

Allsidig, lättplacerad
Fristående, dubbelsidig exponerings- & förvarings-
vagn för barn & ungdomsböcker.
Utrustad med tre hyllplan för frontexponering och 
ett förvaringsfack på vardera sida.
God översiktlighet och åtkomlighet.

Format B1020 x D650 x H1300 mm

Material Lackerad MDF

Hjul Ø50 mm, varav ett är låsbart

Design Werkhaus

Leverans Platta paket; skall monteras

Mobilt tråg

BOKVAGNAR & ÅTERLÄMNINGSFACK

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se
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Halland, bok 

Halland, björk

En trotjänare i alla lägen
Enkelsidig vagn med 4 lutande hyllplan varav 2 är 
flyttbara.

En trotjänare i alla lägen
Enkelsidig vagn med 4 lutande hyllplan varav 2 är 
flyttbara.

E4213  rött stativ/bok 3.306:-
E4214  vitt stativ/bok 3.306:-

E4215  grått stativ/björk 3.306:-
E4216  grafitgrått stativ/björk 3.306:-
E4217  vitt stativ/björk 3.306:-

Halland, Plus

Kapacitet 65 normalböcker

Format B576 x D496 x H1120 mm

Material Laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet 65 normalböcker

Format B576 x D496 x H1120 mm

Material Fanerad spån-/möbelplatta, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Kapacitet 65 normalböcker

Format B576 x D496 x H1120 mm

Material Fanerad spån-/möbelplatta, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Färgglatt och hållbart
Bokvagn Halland i laminerad plywood och 4 
utstickande hyllplan vilket ger generösare hylldjup. 
4 lutande hyllplan varav 2 är flyttbara.

E42162  vitt stativ/vit 4.626:-
E42163  svart stativ/svart 4.626:-
E42164  vitt stativ/orange 4.626:-
E42165  vitt stativ/lime 4.626:-
E42166  svart stativ/grå 4.626:-
E42167  svart stativ/virvarr* 6.806:-

HALLAND BOKVAGNAR
Våra bästsäljare alla tider!

Enkelsidiga vagnar med fyra lutande hyllplan varav två är flyttbara.
Välj mellan fanerade klassiska eller laminerade vagnar i vår populära Plus Design.

Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

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

yta som hållbar konstruktion. Perfekt för de 
mest krävande biblioteksmiljöerna!

Läs mer om laminat och dess 
skötsel i vår nätbutik.

Plus Design

Med ”normalböcker” avses här böcker med en 
ryggbredd om 30 mm. Bokvagnarnas kapacitet 
är beräknad utifrån denna bredd.

*En hel generation svenskar har spillt mjölk på 
köksbord med det klassiska gråspräckliga 
mönstret Virrvarr, designat av Sigvard Bernadotte.

Mer information på 
eurobib.se/virrvarr

Plus
Design

https://eurobib.se/virrvarr
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E4570

E4571

E4572
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XL BOKVAGNAR
När du vill hantera eller exponera stora mängder på en och samma gång!

Öland XL
Mobil och allsidig
Enkelsidig vagn med 4 fasta lutande hyllplan. 
Lämplig även för storboksformat/pärmar.

E4572  vitt stativ/vit 7.526:-
E4573  svart stativ/svart 7.526:-

Kapacitet 100 normalböcker / 50 pärmar

Format B1010 x D350 x H1480 mm

Material Laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Gotland XL
Rymmer mycket (på höjden)
Dubbelsidig vagn med 5 flyttbara hyllplan på 
vardera sida. 

E4570  vitt stativ/vit 8.715:-
E4571  svart stativ/svart 8.715:-

Kapacitet 240 normalböcker

Format B665 x D430 x H1695 mm

Material Laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Ørestad

Kapacitet 65 normalböcker

Format B460 x D497 x H1150 mm

Material Laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Smidig, lättkörd, greppvänlig
Enkelsidig vagn med 4 lutande hyllplan varav 3 är 
flyttbara.

E5065  vitt stativ/vit 4.799:- 
E5067  vitt stativ/lime 4.799:- 
E5068  vitt stativ/grå 4.799:- 

Gotland

Kapacitet 160 normalböcker

Format B665 x D430 x H1090 mm

Material Fanerad spån-/möbelplatta, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Smidig, kompakt, rymlig
Dubbelsidig vagn med 3 flytbara hyllplann på 
vardera sida.

E4611  rött stativ/bok 4.745:- 
E4612  vitt stativ/bok 4.745:-
E4618  vitt stativ/björk 4.745:- 
 

Gotland, Plus

Kapacitet Standard: 160 normalböcker
Laptop: 120 normalböcker

Format B665 x D430 x H1090 mm

Material Laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Smidig, kompakt, rymlig
Dubbelsidig vagn. Välj mellan standard med 3 
flyttbara hyllplan på vardera sida eller laptop med 
topphyllplan, räfflad gummimatta och 2 flyttbara 
hyllplan på vardera sida.

E4613  vitt stativ/vitt 6.705:-
E4614  svart stativ/svart 6.705:-
E4615  vitt stativ/vitt (laptop) 7.325:- 

BOKVAGNAR FÖR ALLA
Välj mellan fanerade klassiska eller laminerade vagnar i vår populära Plus Design.

Tänk på att din vagn kan behöva efterspännas någon tid efter användning (ca. 6 mån.). 
Vi rekommenderar även att du kontrollerar hjulinfästningen en gång om året och efterspänner 
vid behov. Ta vara på de verktyg som medföljer bokvagnen.

Titta till hjul & konstruktion!

Fler specifikationer
på eurobib.se

Plus
Design

Plus
Design

Plus
Design

Nyhet !

https://eurobib.se
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E4601
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Kompakt med generösa hyllavstånd 
Enkelsidig vagn med 3 fasta lutande hyllplan. 
Lämplig även för storboksformat/pärmar.

E4621  rött stativ/bok 4.396:-
E4622  vitt stativ/bok 4.396:-

E4625  vitt stativ/vit 5.325:-
E4626  svart stativ/svart 5.325:-
E4627  vitt stativ/orange 5.325:-
E4628  vitt stativ/lime 5.325:-
E4629  vitt stativ/grå 5.325:-

Kapacitet 75 normalböcker / 36 pärmar

Format B1010 x D350 x H1090 mm

Material Fanerad spån-/möbelplatta eller 
laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Öland

Ven 
Allsidig, rymlig  transportvagn
Dubbelsidig vagn med 3 fasta hyllplan med 
generösa djup. 
Lämplig även för storboksformat/pärmar.

E4601  rött stativ/bok 4.505:-
E4602  vitt stativ/bok 4.505:-

E4603  vitt stativ/vitt 6.136:-
E4604  svart stativ/svart 6.136:-
E4605  vitt stativ/orange 6.136:-
E4606  vitt stativ/lime 6.136:-
E4607  vitt stativ/grå 6.136:-

Kapacitet 150 normalböcker

Format B1010 x D430 x H1090 mm

Material Fanerad spån-/möbelplatta eller 
laminerad björkplywood, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Selma 
Lätt, smidig allroundvagn
Vagn med 2 lutande hyllplan. Idealiskt i trånga 
arbetsområden, exv. arkivmiljöer.
Utmärkt för pärmar!

E5010  vitt stativ/svart hyllplan 4.395:-
E5011  vitaluminium 4.395:-

Kapacitet 26 A4 pärmar/50 normalböcker

Format B981 x D350 x H900 mm

Material Pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eva Nyberg för Eurobib Direct

Leverans Färdigmonterad (undantag hjul)

Larry 
Robust vagn med vändbara hyllplan
Enkelsidig vagn med 3 lutande och vändbara 
hyllplan. Välj placering av hyllplan med hjälp av 
tvärstagen. Enkel att montera.

E4256  vitt 5.365:-
E4262  svart 5.365:-

Kapacitet 50 normalböcker

Format B550 x D660 x H1080 mm

Material Pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

PÄRM- & BOKVAGNAR I METALL

De flesta av våra bokvagnar levereras som platta paket, vilket betyder att 
de skall monteras. Standardverktyg kan behövas. Monteringsanvisning 
medföljer eller kan laddas ned från vår nätbutik.

Platta paket

ALLSIDIGA TRANSPORT & PÄRMVAGNAR

Mer information 
på eurobib.se

Plus
Design

Plus
Design

https://eurobib.se
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Ergoline

Kapacitet 45 normalböcker

Format B545 x D610 x H1320 mm

Material Fanerad spån-/möbelplatta, 
pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, varav två är låsbara

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Användarvänlig, ergonomisk
Vagn med 3 lutande hyllplan varav det mellersta 
är flyttbart.

E4010 vitt stativ/bok 4.500:-

Push & Pull Midi / Combi
Lättarbetade, allsidiga och ergonomiska
Enkelsidig vagn med 4 lutande hyllplan varav 2 är 
flyttbara. Combi er lämplig även storboksformat 
eller pärmar (om du tar bort ett hyllplan).

E5001  vitt stativ/vit laminat 6.825:-
E5002  vitt stativ/oljad plywood 6.156:-

E5003  vitt stativ/vit laminat 6.900:-
E5004  vitt stativ/oljad plywood 6.231:-

Kapacitet 50 normalböcker / 36 folianter / 
18 pärmar, A4

Format B500 x D615 x H1330 mm

Material Laminerad eller oljad björk-
plywood, pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, alla är låsbara

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

EXTRA ERGONOMISKA
Push & Pull är utformade i enlighet med de holländska ARBO-riktlinjerna för hälsa och säkerhet.

Förhöjd förvaring minskar slitage på rygg och leder; ett välkommet arbetsredskap vid hantering av böcker.

SUPREMATISM
Att göra bra och prisvärda bokvagnar, som du kan 
lita på är lite av en konst. Kika på nästa sida, så 
förstår du. Vi talar världens första supermatistiska 
bokvagnsserie. 

Push & Pull Expo

Kapacitet 40 normalböcker (frontexponerade), 
120 pocketböcker eller 225 manga-
böcker (ställda med ryggen utåt)

Format B973 x D663 x H1330 mm

Material Laminerad eller oljad  björk-
plywood, pulverlackerad metall

Hjul Ø125 mm, alla är låsbara

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Flexibel, lättarbetad exponering på hjul 
Enkelsidig exponeringsvagn med 3 hyllplan med 
framkant; valfri placering och dessutom något 
justerbara i djupled. 

E5005  vitt stativ/vit laminat 8.095:-
E5006  vitt stativ/oljad plywood 7.206:-

Push & Pull är tillverkad 
av trä från hållbart skogsbruk

Fler specifikationer
på eurobib.se

Midi (hyllplansdjup 236 mm)

Combi (hyllplansdjup 280 mm)

Plus
Design

Plus
Design

https://eurobib.se


60 61

2000 mm

1000 mm

500 mm

750 mm

250 mm

0 mm

1500 mm

1750 mm

1250 mm

E5001

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

FRAMÅTVÄNDA VAGNAR
Vagnar utformade för att ge god övertsikt över de böckr du vill hantera. 
Lägg därtill ett stativ utformat för att ge bra grepp för alla oavsett längd.

Crossrunner Maxi
Vagn med 4 lutande och fasta hyllplan. 
Generösa hyllavstånd. Idealisk även för storboks-
format.

E4450  alu stativ/röd 9.215:-
E4452  alu stativ/vit 9.215:-

Kapacitet 70 normalböcker / 70 folianter

Format B610 x D540 x H1400 mm

Material Melamin på spånplatta och 
pulverlackerad metall

Hjul Ø100 mm, ej låsbara

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Crossrunner Mini
Vagn med 3 lutande och fasta hyllplan. Generösa 
hyllavstånd. Idealisk även för pärmar.

E4453  alu stativ/röd 8.715:-
E4454  alu stativ/vit 8.715:-

Kapacitet 60 normalböcker / 24 pärmar

Format B610 x D540 x H1220 mm

Material Melamin på spånplatta och 
pulverlackerad metall

Hjul Ø100 mm, ej låsbara

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Stötskydd

Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, 
vi ger dig råd!

Push & Pull är, som framgår av 
namnet, faktiskt också framåtvända.
Läs mer på förgående sida.

Mer information
på eurobib.se

https://eurobib.se
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WR1
Lättplacerat fack på hjul
Mobilt fack med öppningsbart sidoparti (låsbart) 
för enkel åtkomst. Invändigt försedd med bokback 
med mjuk botten.
Utrustat med inkastsskydd och bana för mjuka 
nedsläpp.

E5804   10.285:-

Kapacitet 60 normalböcker

Format B800 x D455 x H870 mm

Inkast B320 x H70 mm

Material Melamin på spånplatta. 
Bokback i plast, PE

Hjul Ø75 mm, samtliga är låsbara

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Lund
Enkelt och lättplacerat
Funktionellt och låsbart fack.

E4237  bok 3.145:-
E4232  björk 3.145:-

Kapacitet 50 normalböcker

Format B500 x D400 x H885 mm

Inkast B460 x H75 mm

Material Fanerad spånplatta, bottenskiva av 
självslocknande kallskum (40 mm)

Design Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Bob
Robust och allsidigt
Låsbart fack med fäste undertill för stöldsäkring.
Levereras med ställfötter, transportvagn och 
självhäftande piktogram för böcker och CD/DVD.

E4251  röd 7.555:-
E4252  antracit 7.555:-

Kapacitet 60 normalböcker

Format B540 (front) / 310 x D630 x H870 
(front) / 760 mm

Inkast B340 x H70 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Leverans Färdigmonterad

Maya
Dygnet runt, i alla väder
Robust, låsbart återlämningsfack i metall for utom-
husbruk. Lämpligt för bibliotek med begränsade 
öppettider. Utrustat med glidbana och anpassad 
uppsamlingsvagn på hjul med handtag.
För ökad stöldsäkerhet kan skåpet belastas med 
exv. betongplattor (placeras i sockelns hålrum) eller 
förankras i golvunderlag med bult/kedja med hjälp 
av avsedda uttag. 

E4253   18.375:-

Kapacitet 80 normalböcker

Format B480 x D600 x H970 mm

Inkast B340 x H70 mm

Material Pulverlackerad metall

Design BS Eurobib

Leverans Färdigmonterad

E2402 länkhjul (Ø50 mm) 280:-/fp.
Tillvall till Bob

ÅTERLÄMNINGSFACK
Lättplacerade, låsbara fack med eller utan hjul för inomhusbruk.

Kika även på vårt populära återlämningsfack, Maya för utomhusbruk.

Mer information
på eurobib.se

MÖBLER FÖR LÄRANDE MILJÖER

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se

https://eurobib.se
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E76230

E76231

E76231
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LÄRANDE MILJÖER FÖR DE YNGSTA

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?

Skapa rum för praktiska, kreativa uttryck med 
nyfikenheten i fokus. Med Cubik kommer du 
enkelt och snabbt igång. Förutom läsbefräm-
jande åtgärder kan de också skapa rum för 
teater och andra konstnärliga aktiviteter.

På Bibliotek Väster i Lund, Sverige är glädjen 
stor över My Library Too.

“Barnen leker för fullt i bibliotekskiosken. 
De leker bibliotek, bokhandel och skola. 
De har väldigt roligt och kiosken är en naturlig 
samlingsplats för de yngsta.
 

De kör runt med den lilla bokvagnen och 
”städar” dessutom in böcker efter sig (bara 
en sådan sak). Inte sällan kryper föräldrar in i 
kiosken för att sitta och läsa med sina barn.

Både vi på biblioteket och barnen uppskattar 
bibliotekets nya bibliotekskiosk!”

Ida-Matilda Carlsson Öiulfstad, 
Biblioteket Väster i Lund 

Tillval till Cubik

E76229  Hjulset (4 st.) 1,790:-/fp.
E76230  Magnetset (5 st.) 35:-/fp.
E3793 Pennset (4 st.) 135:-/fp.

Cubik

Format B1400 x D1400 x H1400 mm

Material UV-lackerad björkplywood, laminat
med skriv-/magnetfunktion

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Nyfikenheten i fokus 
Med Cubik kommer du enkelt och snabbt igång. 
Cubik består av ett ramverk med väggelement
i plywood eller dito element i svart laminat med 
skriv-/magnetfunktion.

E76228   24.009:-

Lewis

Kapacitet 50-55 bilderböcker

Format B470 x D438 x H438 mm

Material UV-lackerad björkplywood

Hjul Ø50 mm

Leverans Färdigmonterad

Körglädje för de yngsta
Nätt bokvagn i björkplywood med två fasta fram-
kantslistade hyllplan för frontexponering av exv. 
bilderböcker. De integrerade handtagen medger 
bra grepp för såväl yngre som äldre barn (3-7 år). 

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 väggelementets in- och utsida.

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

Material UV lackerad björkplywood

Enhet 6 hyllplan / 2 tråg

Leverans Platta paket; skall monteras

E76237   5.596:-/fp. 

Cubik är tillverkad av 
trä från hållbart skogsbruk

EN SAMLINGSPLATS FÖR DE YNGSTA

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

Skapa rum för praktiska kreativa uttryck med nyfikenheten i fokus. 
Cubik är ett allsidigt system för att skapa rum med scenografi med hjälp av rätlinjiga ramar och väggelement.

My Library Too
– bibliotekskiosken
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E76234
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Michelangelo Harlequin

Garbo

Format B1326 x D640 x H1425 mm

Material UV-lackerad björkplywood, 
laminerad skiva med skriv- och 
magnetfunktion

Hjul Ø50 mm, alla hjul är låsbara

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Format B660 x D652 x H1403 mm

Material UV-lackerad björkplywood, 
säkerhetsglas

Hjul Ø50 mm, alla hjul är låsbara

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Format Moduler: B1304 x D652 x H326 mm
Trappa: B652 x D652 x H326 mm

Material UV-lackerad björkplywood
(topp i strukturlack)

Enhet 4 moduler / 1 trappa

Leverans Platta paket; skall monteras

Staffli för unga konstnärer 
Fristående dubbelsidigt staffli på hjul där upp till 
fyra barn kan skapa samtidigt.
Sluttande målaryta i svart laminat med skriv- och 
magnetfunktion, hållare för blädderblock samt 
praktiskt hyllplan för avställning av allt som behövs 
vara nära till hands, exv. kritor, penslar och färger. 
Lägg därtill en generös förvaringsplats för kon-
stnärsmaterial. Räfflade gummimattor medföljer 
(hyllplan och förvaringsplats).

Utklädningsvagn på hjul 
Nätt utklädningsvagn på hjul för de yngsta att 
välja utklädningskläder och annan rekvisita från. 
Utrustad med speglar på kortsidorna, hängare för 
kläder och hyllor för hattar, masker, kasperdockor
och skor. Skohyllan nederst är försedd med en 
räfflad gummimatta.

Scen för unga aktörer
Moduler med två invändiga förvaringsfack per 
modul och en trappa i björkplywood; lätta att flytta 
fram och ställa undan med hjälp av integrerad 
bärhandtag.
Ovansidorna på modulerna i strukturlack; friktions- 
yta som medger bra fotgrepp. Självklart med 
robusta beslag så att inte modulerna glider isär 
under föreställningen. 
Ställfötter medföljer.

E76236   16.596:- 

E76234   6.695:- 

E76232   12.999:-

E76233  Blädderblock (50 ark) 125:-
E2938-40  Förvaringsboxar 66:-
E2941  Lock till förvaringsboxar 35:-

Tillval till MichelangeloGarbo är tillverkad av 
trä från hållbart skogsbruk

My Art Gallery Too
– konstnärsateljén

Att stå framför ett staffli är ett roligt sätt för barn 
att få pröva olika uttrycksätt samtidigt som de kan 
få erfarenhet av olika materiell. Med många sinnen 
och hela kroppen kan barn öva sig fram till nya sätt 
att uttrycka sig – och då tillsammans med andra.

Låt barnen inspirera varandra (kanske med inspira-
tion från böckernas värld). 

Med hjälp av Cubik kan du skapa nya rum för de yngstas kreativa uttryck. 
Låt barnen pröva på att måla vid staffli eller agera på scen. 

Se alla tillval här. Självklart kan du använda Cubik för att visa böcker som passar respektive aktivitet.

FÅ MER UT AV CUBIK

Mer information på 
eurobib.se/barnmöbler

My Theater Too
– 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 musikframförande 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.

Scenmodulerna 
kan förvaras staplade!

https://eurobib.se/barnmöbler
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READING HUT
Reading Hut ger barn möjlighet att leva sig in i andra världar; låtsas att de är någon 

annanstans och uppleva underbara berättelser från böckernas värld. 

Nyhet !
Reading Hut

Kapacitet 30 bilderböcker per hyllplansfack

Format Ø2400 x H1500 mm

Material UV-lackerad björkplywood

Design Bjarne Hjertvik för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Läsrum för de yngsta 
Ett multifunktionellt rum i form av en afrikansk 
hydda. Ett rum som bjuder på avskildhet, fri utsikt 
(eller insikt) med integrerade hyllplan för att ställa 
ut eller lägga ifrån sig böcker på och mycket annat. 

Allt åtkomligt runt om från både in- och utsidan. 
Lägg därtill 3 utställnings- eller förvaringsfack. 
Utrustad med möbeltassar.

E76100   22.995:-Puzzle har förekommit på en rad utställningar internationellt och även vunnit 
det prestigefyllda japanska G-mark Prize i kategorin Good Design Grand Prize 
och det norska designpriset Designers Saturday.

Puzzle och dess pusselliknande egenskaper 
kopplat till barns motoriska utveckling genom 
lek vinner uppmärksamhet och har bl. a. 
införskaffats av Lego.

Puzzle

PRISVINNANDE MÖBELIKON

Format Bord: B900 x D900 x H460 mm
Pall: Ø350 x H228 mm

Material Fanerad björkplywood

Design Birgitte Borup och Carsten
Becker för Eurobib Direct

Enhet 1 bord / 4 pallar

Leverans Platta paket; skall monteras

Prisvinnande möbelikon för barn
Puzzle är lika mycket en möbelgrupp som ett 
lekredskap utformad för barn och på barns villkor. 
Formen är lika enkel som genialisk där såväl ele-
menten som konstruktionen bildar bord och pallar.
Puzzle inbjuder till att samla, stapla och placera ut 
i olika mönster eller uppställningar – allt med en 
tydlig pedagogik för att stimulera barns fantasi och 
kreativitet. 

E15139   13.120:-/fp.

E151391 Set om två pallar 3.940:-/fp.

Tillval till Puzzle möbelgrupp

Ett rum för de yngsta läsarna att vila ut i efter en tur på savannen på jakt 
efter spännande bilderböcker. Reading Hut ett utmärkt komplement till 
kollektionen Wildlife. Kika på alla fina de bilderbokstrågen på s. 40-42.

Wildlife
Mer information

eurobib.se/wildlife

E3394 Lion bokställ 360:-
E3502 Frog bokställ 298:-
E3819 Twigs bokstöd 100:-
E4020-25 Sittkuddar 306:-

Tips till Reading Hut

https://eurobib.se/wildlife
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RUM I RUMMET
Blir besökare mer kreativa eller fokuserade när inredningslösningarna är inspirerande och annorlunda? 

Inte nödvändigtvis. Den optimala lösningen uppnås utifrån vad du vill förmedla och där varje 
lösning talar sitt tydliga språk: “Rum för besökare på besökares villkor”.

Kontakta

oss

Cocoon

Cocoon Lounge

Format Stående: B970 x D540 x H2050 mm
Liggande: B2050 x D540 x H970 mm

Material Melamin på spånplatta, filt

Design Anthony Salaa för Schulz Speyer

Format B2500 x D1800 x H2050 mm

Material Melamin på spånplatta, filt

Design Tanja Fähndrich för Schulz Speyer

Multifunktionella rum
Serien Cocoon erbjuder sitt- och förvaringsfunk-
tioner för alla biblioteksmiljöer.
Modulerna kan användas stående eller liggande. 
Kombinera allt efter behov.

Skapa ett “rum i rummet”. Idealiska zonlösningar 
för barn, studerande och gamers.
Grafik (text) är tillägg.

Kontakta oss på tel. 046-31 18 60 eller e-mail 
order@eurobib.se för ytterligare information 
kring utformning och om priser.

Stadsbiblioteket i Werne, Tyskland 
fokuserar på ungdomar som målgrupp. 
Resultatet är en plats att chilla med 
namnet RePlay (Read and Play).

”Eftersom ungdomsavdelningen ligger i 
direkt ansluning tillavdelningen för vuxna 
ville vi skapa platser som inbjuder till en 
“fredlig samexistens” dem emellan. 
Vi har delat upp de avdelningarna med 
hjälp av hyllor för DVD-skivor, CD-skivor 

och lärhjälpmedel. Dessutom har vi utrustat 
avdelningarna med flexibla sittplatser och 
hyllor. För att skilja dem åt har vi gjort 
Cocoon Gaming Lounge till ett centra för 
RePlay. Det är visuellt en riktig höjdpunkt 
för såväl unga som äldre besökare. 

I Cocoon Gaming Lounge finns en spel-
enhet tillgänglig; en riktig publikmagnet. 
Här kan upp till fyra ungdomar ta plats. 
Cocoon Gaming Lounge utformning, 

som ett rum i rummet, bidrar till att 
minska ljudnivån om än inte helt. En bra 
förutsättning till att ungdomar och vuxna 
kan trivas bra med varandra. 

Med detta sagt, Cocoon Gaming Lounge 
är ett både värdefullt och uppskattat 
inslag på biblioteket”.

Marion Gloger, 
Stadsbiblioteket i Werne, Tyskland

COCOON ETT UPPSKATTAT INSLAG

Mer information på 
eurobib.se/cocoon

https://eurobib.se/cocoon
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HÄNG UPP YTTERKLÄDERNA!
Det är inte alltid “pekpinnar” hjälper när fokuset är på så mycket annat spännade. 

Här är ett urval lekfulla rockhängare som talar direkt till de yngre besökarna: “Snälla, använd mig!”.

Godot

Paradise Tree

Gumball

Gumball

T-ball

Alma

Linus

Format B430 x D400 x H1760 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Alberto Brogliato

Leverans Beställningsvara

Format Ø675/550 (fot) x H1890 mm

Material Rotationsgjuten plast, PET, stativ i 
galvaniserad metall

Design Oiva Toikka

Leverans Beställningsvara

Format Senior: B920 x D860 x H650 mm
Junior: B700 x D640 x H490 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Alberto Brogliato

Leverans Beställningsvara

Format B1220 x D650 x H490 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Alberto Brogliato

Leverans Beställningsvara

Format Ø770 x H270 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Alberto Brogliato

Leverans Beställningsvara

Format B392 x D400 x H580 mm

Material Formsprutad glasfiberförstärkt
plast, PP

Design Javier Mariscal

Enhet 4 st. i samma färg

Leverans Beställningsvara

Format S: B750 x D550 x H500 mm
M: B750 x D750 x H500 mm
L: B1200 x D750 x H500 mm

Material Formsprutad glasfiberförstärkt
plast, PP (ben), MDF med poly-
metriskt ytbeläggning (bordskiva)

Design Javier Mariscal

Leverans Beställningsvara

I väntan på Godot
Godot är en klädhängare som hälsar besökarna 
välkomna till en fantastisk värld. Utrustad med 
sex ”grenar” med färgade knoppar och ett smart 
förvaringsutrymme mitt på stammen.
Idealiska för bruk såväl inom- som utomhus.
Knoppar i andra färger kan beställas separat för att 
ange årstid, placering, tema etc.

Lekfull, variabel rockhängare
Ett sagoträd att samlas vid. En lika lekfull som 
klädsam rockhängare för de unga i regnbågens 
alla färger. Låt barnen själva få ordning på sina 
ytterkläder i läshörnan.
Består av fem sektioner varav de övre är vridbara. 
Oöm och stabil konstruktion.

Lekfull sittmöbel
Formad som en mjuk, nedsutten sittsäck erbjuder 
Gumball fåtölj den perfekta platsen för komfor-
tabel samvaro med vänner eller med en god bok. 
Lämplig både för inom- och utomhusbruk.

Lekfull soffa
En oöm tresitssoffa (ett bra komplement till 
Gumball Junior). Materialet är hårdplast vilket gör 
fåtöljen lätt att ta sig upp ur och hålla fräsch. 
Kan användas såväl inom- som utomhus.

Lekfull multifunktionell möbel
Förvaring, exponering eller bord; utmärkt att 
kombinera med Gumball.

En lätt, stapelbar stol vars själ finns i sittskalets 
utformning. Den lövverksornamenterade ryggen 
med små fåglar här och där ger stolen stabilitet 
och utgör samtidigt ett kreativt, lustfyllt inslag. 
Här förenas idé med funktion.

Högst neutrala små bord som inte vill tränga sig på 
därför att de vet att de bara är Almas medhjälpare.

E23534 vit med vita knoppar 3.378:-
E23535 mörkgrå med mörkgrå knoppar 3.378:-

E23521 senior, vit 2.869:-
E23522 senior, svart 2.869:-

E23523 junior, vit 1.715:-
E23524 junior, grön 1.715:-
E23525 junior, gul 1.715:-
E23555 junior, fucshia 1.715:-

E2356 vit/vit toppskiva 2.315:-
E2357 vit/grön toppskiva 2.315:-
E2358 vit/gul toppskiva 2.315:-
E2359 vit/ blå toppskiva 2.315:-

E23314 brun 1.365:-/fp.
E23315 grön 1.365:-/fp.
E23316 vit 1.365:-/fp.
E23317 orange 1.365:-/fp.

E23322 S 1.638:-
E23323 M 1.880:-
E23324 L 2.426:-

E23444  4.935:-

E23557  3.040:-

MÖBLER TILL BARNOMRÅDET

Missa inte vårt stora utbud av tråg till barnavdelningar. 
Vi har ett helt kapitel med dem, se s. 39-50.

Stort utbud av tråg
Se alla tråg på 

eurobib.se/tråg

E23536 vita, 6 st. 139:-/fp.
E23537 röda, 6 st. 139:-/fp.
E23538 mörkgrå, 6 st. 139:-/fp.
E23539 gröna, 6 st. 139:-/fp.
E23540 svarta, 6 st. 139:-/fp.

Knoppar till Godot

Se alla barnmöbler på 
eurobib.se/barnmöbler

https://eurobib.se/tråg
https://eurobib.se/barnmöbler


74 75

E23349

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se Beställ i vår nätbutik eller ring 046-31 18 50   I   www.eurobib.se

BERÄTTARDAGS
Skapa lekfulla rum för barn – en kul och spännande start på resan in i böckernas 

underbara värld fylld av upplevelser, äventyr och platser.

Proust

Sittkuddar

Format B1040 x D900 x H1050 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Alessandro Mendini

Leverans Beställningsvara

Format Tunn: Ø350 x H50 mm
Tjock: Ø350 x H100 mm

Material Kallskum, tyg i bomull/polyester

Övrigt Avtagbart och tvättbart tyg (60°C).

En fåtölj för läsning och samling
En generös fåtölj med garanterat hög
mysfaktor för de vuxnas litterära strövtåg
eller vid högläsning för de minsta. 
Lätt att underhålla. Lämplig även för utomhusbruk.

Ett gott sällskap till barnens sagostund
Idealiska för samling eller sagostunder på golvet 
eller som sittdyna på bänk. Förvara dem smidigt i 
vor kuddvagn.

E23343  vit 6.720:-
E23349  orange 6.720:-
E23350  röd 6.720:-
E23351  blå 6.720:-
E23360  svart 6.720:-
E23372  multicolour 11.025:-

E4020  tunn, grön 306:-
E4021  tunn, gul 306:-
E4022  tunn, orange 306:-
E4025  tunn, antracit 306:-
E4029  tjock, svart 345:-
E4030  tjock, röd 345:-
E4031  tjock, blå 345:-

Luna

Format B800 x D850 x H1475 mm

Material Stoppad och klädd trästomme 
(tyg Fame från Gabriel), stativ i 
pulverlackerad metall

Anslutning 1-fas 220 vägguttag  
(3 m standardkabel medföljer)
Strömförbrukning: Max. 40W

Ljud Högtalare: 30 W RMS (2 x 15 W)

Design Mårten Cyrén & Bertil Harström 
för Eurobib Direct

Leverans Beställningsvara

För aktivt lyssnande eller avkoppling
Lyssna på en talbok eller på musik (eller bara njuta 
av tystnaden). Du behöver inga hörlurar, ljudet 
bara finns där. En ljudmöbel som talar sitt tydliga 
språk, ”Vänligen, stör ej!”.
Fåtöljen är utrustad med integrerade högtalare och 
Jackstick. Anslut enkelt till en stereoanläggning, 
iPad, dator eller vad du önskar leverera ljudet ifrån. 
Allt kan anslutas! 
Kabel till ”ljudenhet” med uttag för Jackstick 
medföljer ej.

E37085  valfri färg (Fame) 30.870:-

E37213  S, orange 4.271:-
E37214  S, lime 4.271:-
E37215  S, grå 4.271:-
E37210  L, orange 5.999:-
E37211  L, lime 5.999:-
E37212  L, grå 5.999:-

ChillBillTM

Format S: Ø900 mm
L: Ø1200 mm

Material Tvättbar nylon, fyllning
i återvunnet möbelskum

Design Tom Madslangrud

Bekväma, miljövänliga sittsäckar (miljöneutral fyll-
ning) med god komfort och hög hållbarhet.
Lägg därtill inget behov för refill! 

Se alla Fame färger på 
eurobib.se/luna

Lunas karakteristiska månform har en viktig ljudavskärmande funktion. Inga störande ljud varken 
in eller ut. Ett ”tyst” rum för besökare som bara söker avkoppling eller ett upplevelserum för dem 
som söker inspirations från talböcker och musik. Idealisk för bibliotek eller andra lärmiljöer; ljudet 
stannar kvar i fåtöljen och stör ingen annan.

Ljudavskärmande funktion

E97551 Kuddvagn 1.890:-

Tillval till sittkuddar

https://eurobib.se/luna
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Se alla varor på 
eurobib.se/barnMöbler som sprider glädje både bland barn och vuxna, som 

framkallar barnasinnet i oss alla. Fler glada bibliotek!

Allt du behöver till din barnhörna

LEKFULLT OCH FÄRGGLATT 

JulianHappy Bird
Little Big Chair

Happy Bird Junior

Le Chien Savant

Rocky

Format B350 x D480 x H550 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Javier Mariscal

Enhet 2 st.

Leverans Beställningsvara

Format B570 x D700 x H665

Material Rotationsgjuten plast, PE, ben i 
massiv ask

Design Eero Aarnio

Leverans Beställningsvara

Format H465-555 mm

Material Plast, PE, ben i massiv ask

Design Big game

Leverans Beställningsvara

Format B380 x D465 x H445

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Eero Aarnio

Leverans Beställningsvara

Format B350 x D795 x H660 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Philippe Starck

Leverans Beställningsvara

Format B750 x D505 x H715 mm

Material Rotaionsguten plast, PE

Design Marc Newson

Leverans Beställningsvara

Lekfull stol
Julian, en pall som tagen ur ett tredimensionellt
seriemagasin. En lustfylld pall för de yngre barnen.

En glad fågel som sällskap
Happy Bird är en lika kul sittmöbel som följeslagare 
som bjuder in de unga på biblioteket. 

En stol att växa med
Stolen växer med barnen tack vare den enkla 
lösningen som tillåter att den kan regleras i tre 
olika höjdlägen.
Lämplig för barn från 2 till 6 år.

En glad fågel för de yngre
Småsyskon till Happy bird? Kul sittmöbel eller 
lekredskap för de yngre barnen. Här med fötter 
lämpade även för utomhusbruk.

Lekfull läsmöbel; stol och bord i ett
Låt de minsta ta plats med en möbel att slå sig 
ned i, kunna bläddra vid och som talar sitt tydliga 
språk: Varning för hunden: stör ej läsande barn!

Alla tiders lekredskap – då som nu
Låt fantasin skena iväg med Rocky. Rocky är dock 
en lydig gunghäst som gör precis som barnen vill. 
Gunghäst utan klämrisk; monterad på en stabil
plattform utan medar. Hoppla!

E23270 vit 1.776:-/fp.
E23271 röd 1.776:-/fp.
E23273 gul 1.776:-/fp.
E23274 grön 1.776:-/fp.

E23357 vit 3.098:-
E23358 orange 3.098:-
E23359 gul 3.098:-

E76241 blå 1.628:-
E76242 orange 1.628:-
E76243 vit 1.628:-

E23440 gul/gula ben 1.103:-
E23441 vit/gula ben 1.103:-

E23352 grön 1.995:-
E23353 gul 1.995:-
E23354 rosa 1.995:-
E23355 orange 1.995:- 

E23346 brun 6.090:-
E23347 vit 6.090:-
E23348 svart 6.090:-

Trioli

Format B496 x D450 x H580 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Eero Aarnio

Leverans Beställningsvara

Färgglad, multifunktionell stol
Trioli är namnet på en ”Upside Down Chair” för 
både de lite yngre och äldre barnen. Låt barnen 
själv bestämma; sitta högt, lågt eller gränsle!

E23276 röd 1.890:-
E23277 blå 1.890:-
E23278 gul 1.890:-

Puppy

Format S: B425 x D260 x H345 mm
M: B565 x D340 x H450 mm
L: B695 x D420 x H555 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE

Design Eero Aarnio

Leverans Beställningsvara

Lekfullt sällskap
Puppy, den lilla hunden talar inte, ser inte, hoppar 
inte och har inte ens öron men gör precis som du
själv önskar. Lekfullt sällskap för de allra yngsta på 
besök i böckernas värld!

E23268  S, grön 535:- 
E23269  S, vit 535:- 
E23306  S, orange 535:- 

E23266  M, grön 893:-
E23267  M, vit 893:-
E23307  M, orange 893:-

E23264  L, grön 1.103:-
E23265  L, vit 1.103:-
E23308  L, orange 1.103:-

Möbler som talar om för barn var de kan få vara på egna villkor. 

ALLT DU BEHÖVER TILL DIN BARNHÖRNA

Ingen klämrisk

https://eurobib.se/barn
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Gaming Wall 
Perfekt för att skapa spelzoner 
Gaming Wall är utrustad med smart LED-belysning 
runt panelen och spelbox medfärgskiftningar 
och dimbara funktioner. Allt för att attrahera 
användarna. 

Alla kablar är dolda bakom panelernaoch spelut-
rustningen förvaras säkert i avseddspelbox. Låsbar 
spelbox, två exponeringskuber, justerbart skärm-
fäste och självhäftande grafik “Gaming Wall” 
medföljer. Skärm och spelkonsol ingår ej. 

Den fristående dubbelsidiga enheten kananvändas 
som “spelvägg” på ena sidan och som exponerings-
vägg på motsatt sida för hållare i akryl, se Tillval. E21300  fristående 29.500:-

E21310 vägghängd 26.216:-

Format Gaming Wall, fristående:
B1150 x D80 x H1939 mm
+ fotplatta: B1100 x D780 mm
Gaming Wall, vägghängd:
B1150 x D80 x H1756 mm

Material Melamin på spånplatta med ABS 
kanter (fristående enhet med stativ 
i lackerad metall)

Övrigt Max. belastning skärmfäste, 25 kg 

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

GAMING WALL

Nyhet !

Smarta “plug in” lösningar idealiska för att skapa spelzoner på biblioteket. 

Flera specifikationer på 
eurobib.se/gamingwall

E34460 exponeringshållare 99:-/fp.

Tillval till fristående Gaming Wall

E21300 (baksida) + E34460

Gaming Wall

ARBETS- & SÖKSTATIONER

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se

https://eurobib.se/gamingwall
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Concertina

Inform

Info Pod Inform
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Format B450 x D300 x H210 mm

Material Plast, PP

Enkel, lätt korg för låntagare med läslust.

E2815 svart 79:- 
E2817 grön 79:-
E2818 röd 79:-

Svanenmärkt bärkasse

Återlämningskorg med hjul

Besöksräknare

Bärkassar
Format B350 x H350 mm 

Bälg: 120 mm

Material Plast, PP

Enhet 100 st.

Motiv Sven Nordqvist för Eurobib Direct

Format B360 x D610 x H370 mm

Material Plast, PE

Anslutning 1-fas 220 vägguttag

Mätområde Upp til 5 meter

Format B400 x H450 mm
Bälg: 100 mm

Material Plast, PE

Enhet 500 st.

En kasse med både kackel och klös i
En miljömärkt kasse som är både oöm och vat-
tenavvisande. En kasse att använda om och om 
igen. De lite längre handtagen gör den enkel
att bära; både i handen och på axeln.

Lättkörd återlämningskorg med handtag; att lyfta 
eller dra efter sig.

Få besked på anatalet besökare
Praktisk, optisk besöksräknare. Nollställbart 
räkneverk via nyckelomkopplare. Digitalt räkneverk 
som klarar spänningsbortfall. Utrustad med två 
utbytbara batterier som varar i ca. 2 1/2 år.

We love libraries!
Underlätta besöket med en bärkasse i skonsam 
plast med inspirerande motiv.

E2966  :- /fp. 

E4259  315:-
E2082  6.500:- 

E2868 Book 1.050:-/fp. 
E2924 Fill me up 1.050:-/fp. 
E2956 Elvis 1.050:-/fp. 
E2957 Sweet reading 1.050:-/fp. 
E56827 Mother Mu 1.050:-/fp. 
E56829 We love libraries! 1.050:-/fp. 

BJUD DINA BESÖKARE INNANFÖR
Vi har mer att bjuda på. Allt för att underlätta för dina besökare. 

Se fler varor som passar till din ingångszon på eurobib.se/ingångszon

Låntagarkorg

Läs mer om våra 
bärkassar och miljön 

på eurobib.se

Det första mötet (eller intrycket med för den 
delen) kan vara avgörande. 
Vare sig vi talar helt eller delvis bemannade eller 
obemanade bibliotek skall dina besökare inte 
bara känna sig välkomna utan också snabbt 
kunna orientera sig. Var kan de få personlig 
hjälp och hur kan de hjälpa sig själva?

Frågor som dina besökare själva skall kunna få 
besvarade när de kommer in i ingångszonen. 
Planering och utforming av ingångszoner med 
hjälp av olika inredningslösningar kan vara 
svaret. Här visar vi på några möjligheter för att 
ta dina besökare om hand – och då redan vid 
första mötet! 

eurobib.se/ingångszon

DET FÖRSTA 
MÖTET...

https://eurobib.se/ingångszon
https://eurobib.se/ingångszon
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INFO PODS

Info Pod
Info Pod XL

Info Pod, LED

Format B1200 x D765 x H690-1170 mm

Material Laminerad björkplywood med 
stativ i pulverlackerad metall

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen för 
Eurobib Direct

Leverans Levereras monterat

Format B1400 x D765 x H690-1170 mm

Material Laminerad björkplywood med 
stativ i pulverlackerad metall

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen för 
Eurobib Direct

Leverans Levereras monterat

Format B1200 x D765 x H690-1170 mm

Material Laminerad björkplywood med 
stativ i pulverlackerad metall

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen för 
Eurobib Direct

Leverans Levereras monterat

Arbetsstation reglerbar i höjd
Levereras med ställfötter, hjul och arbetsskiva med 
kabelgenomdragning.

Arbetsstation reglerbar i höjd
Info Pod med generösare arbetsyta.
Levereras med ställfötter, hjul och arbetsskiva med 
kabelgenomdragning.

Gör dina besökare upplysta! 
Arbetstation utrustad med LED-belysning 
(placerad under ”kjolen” framtill).
Levereras med ställfötter, hjul och arbetsskiva med 
kabelgenomdragning.

E4383 vit/mörkgrå   37.750:- 
E4384 ljusgrå/mörkgrå   37.750:-

E4690 vit/mörkgrå   39.590:- 
E4691 ljusgrå/mörkgrå   39.590:-

E4386 vit/mörkgrå   40.950:- 
E4390 ljusgrå/mörkgrå   40.950:-

Nyhet !

Smarta diskar i det minde formatet. Reglerbara i höjd (elektriska). Idealiska informationsdiskar och 
arbetsstationer för större bibliotek eller som mottagningsdiskar för skolbibliotek. 

Mer information
på eurobib.se

Vår kundservice vägleder dig till aktuella hemsidor beroende på leverantör av laminat 
så att du kan välja en kulör som passar dina önskemål. Kanske du önskar en Info Pod 
fanerad i exv. ek? Priserna kan variera beroende på material men i regel talar vi om en 
leveranstid på 6-8 arbetsveckor från det att vi får din beställning.

Fler färger eller träslag? – Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

INFO POD XL
Vår populära Info Pod i större generösare format. 

Alla info Pods undantag dem med indragen front levereras monterade 
med ställfötter och hjul (begränsad mobilitet). Dra in ställfötterna så att 
hjulen kommer i kontakt med golvet.

Om du behöver flytta din Info Pod 

Manöverpanel

Kabelgenomföring

https://eurobib.se
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LÅT DINA BESÖKARE KOMMA NÄRMARE!

Info Pod, indragen front

Format B1200 x D770 x H690-1170 mm

Material Laminerad björkplywood, stativ 
och fotplatta i lackerad metall

Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen för 
Eurobib Direct

Leverans Levereras fördigmonterat

Tänk tillgänglighet! 
Idealisk för såväl rullstolsbundna besökare (lågt 
läge) som dem med rullator (högt läge). 
Utrustad med en stödplatta i basen för stabilitetens 
skull (ställfötter och transporthjul medföljer ej).

E4683 vit/mörkgrå   39.955:- 
E4684 ljusgrå/mörkgrå   39.955:-

Nyhet!

”Vår nya reglerbara Info Pod 
med indragen front är till 
stor hjälp för såväl våra 
besökare som oss själva. 
Den underlättar i arbetet 
och i bemötandet till alla 

våra besökare. Disken gör att 
besökare kan komma nära 

med skrymmande väskor och 
är även en hjälp för dem 
med rullstol eller rullator. 
Det känns bra att kunna 

bidra till en ökad tillgänglighet 
på biblioteket.”

Carina Bonde och Maria Nilsson, 
Jonstorps bibliotek, 

Höganäs kommun, Sverige

Hjälp dina besökare på ett välkomnande och värdigt sätt. 
Vi kan alla förbättra tillgängligheten (oavsett om dina besökare använder i rullstoll eller behöver rullator)!
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E3714

E3715

E3716

Showalot

Flatline

InformLook Up
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Mer information på eurobib.se/sökstationer

FLATLINE SÖKSTATIONER

Idag har de flesta biblioteken självbetjäningsstationer för olika 
ändamål, utan att du behöver hjälpa till. Dessa stationer är ofta 
placerade vid in- och utgången för att göra det enkelt för både 
besökarna och dig (ifall du behöver hjälpa till).

Behöver du hjälp med att bli inspirerad?
Ring oss på 046-31 18 00 – vi ger dig råd!

Flatline söksstation

Flatline söksstation, Slim

Flatline söksstation, Box

Flatline söksstation, Elektro

Format Stående: B630 x D590 x H1065 mm
Sittnade: B630 x D590 x H820 mm 

Material Pulverlackerad metall, rostfritt stål,  
melamin på spånplatta

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Format B535 x D520 x H250 mm

Material Melamin på spånplatta

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Format B535 x D520 x H638 mm

Material Melamin på spånplatta, 
pulverlackerad metall

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Format B630 x D590 x H630-1292 mm 
(skärmbord)

Material Pulverlackerad metall, rostfritt stål,  
melamin på spånplatta

Design Schulz Speyer

Leverans Platta paket; skall monteras

Nätt, funktionell och stabil 
Populära sökstationer för stående eller sittande 
bruk. Kommer med kabeldöljare.

Enkel och platsbesparande
Vägghängd sökstation utan krav på större 
utrymmen. 

Vägghängd sökstation
Kommer med låsbar CPU-box.

Välj lämlig arbetshöjd! 
Reglerbar station med täckplatta; skydd för styr-
enhet och kablar: PVC-fri lyftpelare med PiezoTM 
antikollisionsteknik.

E3711 stående   7.046:- 
E3712 sittnade   7.046:-

E3719    4.060:- 

E3718    7.210:- 

E3713    15.566:- 

E3714 CPU-konsol 1.200:-
E3715 CPU-box 3.300:-
E3716 Bildskärmskonsol 1.100:-

Tillval till Flatline sökstation

Fler specifikationer
på eurobib.se

LÅT BIBLIOTEKETS ANVÄNDARE TA 
ANSVAR OCH HJÄLPA SIG SJÄLVA

Classic Line

https://eurobib.se/sökstationer
https://eurobib.se
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E3863

E3865

E3862

E4047
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Format B420 x D520 x H990 mm

Material Pulverlackerad metall,
laminerad björkplywood

Hjul Ø80/40 mm

Design Tom Stepp för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Stabila och säkra stativ
Passar läsplattor i formaten 7”-13”, som placeras 
enkelt i hållarnas låsbara fästen. 
Kan användas i horisontalt eller vertikalt läge 
(roterbart 360˚). Läs mer i vår nätbutik.

Liten, lätt och alldisig
Smart arbetsredskap i det lilla formatet anpassat 
för arbete med laptop. Höjden justeras och fixeras 
manuellt med ett enkelt hangdrepp. 
Lutande arbetsskiva försedd med ett greppvänligt 
uttag vilket gör bordet lätt att förflytta. 

E3862 bordstativ, fot 1.399:- 
E3863 bordstativ, svängbart 1.750:-
E3864 golvstativ 2.270:-
E3865 väggstativ 629:-
E3866 väggstativ, svängbart 1.739:-

E4047  4.935:- 

Hållare för surfplattor

MoveIT

Silent Socks är en genial lösning på gamla problem; 
stolsbenen som orsakar irriterande skrapljud, repor 
och märken i golv.

Förebygg oljud

eurobib.se/silent-socks

HYLLSYSTEM & TILLBEHÖR

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se

https://eurobib.se/silent-socks
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HYLLSYSTEM I STÅL

60/30 klassisk stålhylla

Format (mm)
• Höjder: 1220 / 1520 / 1820 / 2120
• Bredder: 750 / 900 / 1000
• Djup: 225 / 250 / 300 / 400

Material
• 60 x 30 mm rektangulära stålrör

Gavlar  
• Yttergavlar i trä, perforerat stål och  
 glas med eller utan topphyllplan i trä  
 eller metall
• Exponeringsgavlar i trä
• Hela ryggar i trä eller som anslags-
 tavla med tyg

Hyllplan
• Plana, snedställda och med  
 skyltprofil
• Trä eller metall
• Med eller utan bakkant

Kulörer
• Metallkomponenterna kan pulver- 
 lackeras i valfri kulör
• Träkomponenterna kan tillverkas
 i olika fanerslag eller täcklackeras
 i valfri kulör

Funktioner
• Tidskriftsexponering
• Förvaring och/eller exponering av  
 böcker, tidskrifter eller andra medier
• Skåp, arbetsstationer, sittfunktioner  
 m.m.
• AV-utrustning

Tillbehör
• Hjul, skyltning, bokstöd, exponering,  
 belysning m.m.

Se fler funktioner 
och tillbehör onlineAlla ståldetaljer i vårt sortiment uppfyller kriterierna 

för Svanenmärkning. Hållbart, säkert och miljövänligt!

Miljömärkt

60/30 klassisk stålhylla är ett flexibelt produktkoncept som utvecklats över åren. 
Uppbyggnaden i sektioner och bredden i sortimentet ger en optimal användning av rumsmiljön.

Hyllsystemets flexibilitet bjuder på en bred och rik variation av individuella lösningar.

Kontakta

oss

60/30 klassisk stålhylla finns som enkelsidiga, 
dubbelsidiga, runda, vägghängda, gavlar i olika 
material, hyllplan för olika ändamål, tillbehör och 
mycket mer.

60/30 Rund

60/30 Klassisk

60/30 Klassisk

60/30 Klassisk

60/30 kollektionen består, utöver 
hyllsystem, också av en rad komplet-
terande produkter, som bidrar till att 
ge inredningen ett enhetligt uttryck.
Kontackta oss för information om bok-
vagn och exponeringsmoduler i 60/30. 
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Uniflex

Rondea

UniflexQuadra

Uniflex

Rondea Quadra

Kontakta oss på tel. 046-31 18 60 eller e-mail order@eurobib.se för ytterligare information kring utformning och priser. Kontakta oss på tel. 046-31 18 60 eller e-mail order@eurobib.se för ytterligare information kring utformning och priser.

Uniflex, Quadra och 
Rondea 
Format (mm)
• Höjder: 1100 / 1500 / 1750 / 1860 / 
    2050 / 2250 / 2575
• Bredder: 500 / 750 / 900 / 1000
• Djup: 250 / 300 / 350

Material
• Uniflex: 30 x 30 mm fyrkantsstålrör 
• Quadra: 30 x 30 mm fyrkantsstålrör  
• Rondea: Ø28 mm runda stålrör

Gavlar 
• Uniflex: Gavlar av trä, perforerad  
 metall och säkerhetsglas/akrylglas
• Quadra/Rondea: Gavlar i perforerad  
 metall

Hyllplan
• Vertikala, hörn, med märkning av  
 sektioner och hängande bokstöd
• Vinklade konsoler
• Metall eller trä
• Med eller utan bakkant
• Med eller utan sparkplåt 
 (endast Uniflex)

Kulörer och ytor
• Komponenter i metall kan vara 
 pulverlackerade enligt våra standard- 
 kulörer. Andra kulörer kan fås på  
 begäran. 
• Komponenter i trä kan levereras i  
 olika faner eller lackeras enligt våra  
 standardkulörer. Andra ytor, faner  
 och kulörer kan fås på begäran. 

Funktioner
• Tidskriftsexponering
• Förvaring och/eller exponering av  
 böcker, tidskrifter eller andra medier
• Skåp, skjutdörrar, arbetsstationer  
 m.m.

Tillbehör
• Hjul, skyltning, bokstöd, exponering,  
 belysning m.m.

HYLLSYSTEM I STÅL

Se fler funktioner 
och tillbehör online

Komponenter i metall är lackerade enligt DIN 50.942 med en särskilt 
motståndskraftig och miljövänlig pulverlack. 
De flesta beslagen är förkromade eller galvaniserade och ger ett långvarigt 
korrosionsskydd. Träytor har en miljövänlig lackering eller plastbeläggning.

Certifieringar

Uniflex, Quadra och Rondea hyllsystem i stål erbjuder ett brett spektrum av möjligheter för ditt bibliotek! 
Fristående hyllsystem som med olika ramkonstruktioner, otaliga hyllplan och funktioner ger möjligheter till individuell 

utformning och är särskilt lämpade för såväl större bibliotek som folk- och skolbibliotek.

Kontakta

oss
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E2725

E76230 E3347

E3277 + E3335

E3278

E2034
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TILLBEHÖR TILL HYLLSYSTEM I STÅL
Här visar vi ett urval smarta tillbehör i det lilla formatet. 

Allt för att underlätta arbetet för dig och hjälpa dina besökare att fina det de söker.

Regular

Stopper

XL
Clip-on

PS

Cecilia

Format B/D150 x H170 mm

Material Pulverlackerad metall

Enhet 10 st.

Format D125 x H170 mm 
Framkant: D130 x H25 mm

Material Pulverlackerad metall

Enhet 10 st.

Format B/D150 x H220 mm

Material Pulverlackerad metall

Enhet 1 st.
Format D140 x H190 mm

Material Pulverlackerad metall

Enhet 10 st.

Format D140 x H215 mm

Material Plast, PS

Enhet 10 st.
Format S: B130 x  D110 x H150 mm

L: B175 x D142 x H222 mm

Material Pulverlackerad metall

Enhet 10 st.

Våra bästsäljare alla tider
Funktionella bokstöd i flera färger.

Multifunktionellt med framkant
Praktiskt bokstöd med framkant (stopper); håller 
bokstödet på plats samtidigt som framkanten med 
fördel kan användas för skyltning/märkning.

För de riktigt stora
Bokstöd i metall; idealiskt för böcker i folioformat.

Lättplacerade
Praktiska bokstöd passande trähyllplan med en 
tjocklek om 22 mm.

Lätta, greppvänliga
Bokstöd i kraftig plast försedda med 
glidskyddstejp.

Stabila, greppvänliga
Praktiskt bokstöd i gediget utförande.
Finns i två storlekar (S och L).

E3171  grått 305:-/fp.
E3172  blått 305:-/fp.
E3242  röd 305:-/fp.
E3173  svart 305:-/fp.
E3174  vitt 305:-/fp.

E3276  grått, höger 315:-/fp.
E3277  vitt, höger 315:-/fp.
E3278  grått, vänster 315:-/fp.
E3279  vitt, vänster 315:-/fp.

E3178  vitt 45:-
E3179  mörkgrå 45:-

E3325  vänster 385:-/fp.
E3326  höger 385:-/fp.

E3218  transp., grått 426:-/fp.
E3219  transp., klart 426:-/fp.
E3221  ljusgrått 426:-/fp.

E3176  S 596:-/fp.
E3177  L 815:-/fp.

BOKSTÖD FÖR ALLA

Magnetisk etikettlist

Format B20 mm x L10 m

Material Plastbelagd ferrit

Tydlig, lättanvänd och praktisk märkning för t ex. 
hyllplan, hyllgavlar eller exponeringsställ i metall. 
Etikettlist med magnetisk baksida. Skriv direkt på 
listen med märkpenna eller använd t ex märktejp. 
Kapas enkelt till önskad längd.

E3336  vit 189:-
E3341  svart 189:-

Magnetisk tejp

Format B20 mm x L10 m

Tjocklek 0,7 mm

Självhäftande 
Tejp idealisk för att fästa på baksidan av föremål 
man vill göra magnetiska.
Lätt att klippa till önskade längder. 
Används till papper, kartong m.m.

E3337   270:- 

Magnetisk skyltlist

Magnetset

Format L1000 mm

Material Plast med magnetisk baksida

Format Ø30 mm

Enhet 5 st.

Passar för hyllplan i plåt med tjocklek om min. 
25 mm. Skär till önskad längd. Etikettremsa i papp 
medföljer.

Praktiskt tillbehör för att kunna sätta upp exv. 
teckningar.

E3335   70:-

E76230   35:-/fp.

Svart silikontejp med noppig yta. Appliceras på 
produkter som du vill hindra från att glida, t. ex. bokstöd. 
Tejpen skyddar även dina hyllplan från repor.

Använd glidskyddstejp

Magnetram

Format A4

Material Plast med magnetisk ram

Enhet 2 st.

Plus, A4 
Magnetisk ram med magnetiska kanter på 
baksidan för placering på hyllgavlar av metall, 
whiteboardavlor etc.

E3774  svart 281:-/fp.
E3775  silver 281:-/fp.

E2034  Märkpennor 46:-
E3347  Dymo märkmaskin 620:-
E3344  Märktejp 289:-

Tillbehör till etikett- och skyltlist

Mer information på 
eurobib.se/bokstöd

https://eurobib.se/bokstöd
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Softline

Slimline / Puzzle

FrontlineRatio

Softline

Softline Slimline Frontline

Slimline Frontline

Ratio

Kontakta oss på tel. 046-31 18 60 eller e-mail order@eurobib.se för ytterligare information kring utformning och priser. Kontakta oss på tel. 046-31 18 60 eller e-mail order@eurobib.se för ytterligare information kring utformning och priser.

Softline, Slimline 
och Frontline

Ratio

Format (mm)
•  Höjder: 920/1220/1520/1820/2120
•  Bredder: 750/900/100
•  Djup: 250/300/400

Material
•  Täcklackerad MDF/fanerad spånplatta 
 
Gavlar
• Yttergavlar i fanerat trä med eller  
 utan topphyllplan i trä eller metall
• Spårade exponeringsgavlar 
 
Ryggar
• Öppna (stålramar) eller hela ryggar  
 i trä 
 
Hyllplan
•  Plana, snedställda och med 
 skyltprofil
•  Trä eller metall
•  Med eller utan bakkant 
 
Kulörer
• Komponenter i trä kan tillverkas
 i olika fanerslag eller täcklackeras i  
 valfri kulör
• Komponenter i metall kan pulver-
 lackeras i valfri kulör

Format (mm) 
•  Höjder: 1096/1512/1768/2056/2248 
•  Bredder: 500/750/900/1000
•  Djup: 250/300/350 
 
Material 
•  Faner/melamin på spånplatta 
 
Gavlar  
• Gavlar finns i träfaner/plastfolie, i  
 massivt trä eller i klassiskt träfaner 
• Tilläggsgavlar i perforerad metall 
 
Ryggar
• Finns med antingen krysstag, ram  
 eller ryggpanel helt i träfaner/
 plastfolie 
 
Hyllplan
•  Plana, snedställda och med
 skyltprofil
•  Trä eller metall
•  Med eller utan bakkant 
 
Kulörer och ytor
• Komponenter i metall kan vara   
 pulverlackerade enlighet med våra  
 standard kulörer. Andra kulörer finns  
 på begäran.
• Komponenter i trä kan levereras i  
 olika träfaner eller lackerad enligt  
 våra standard kulörer. Andra ytor,  
 faner eller kulörer kan fås på   
 begäran.

Se fler funktioner 
och tillbehör online

Våra klassiska hyllsystem med uttalad träkänsla i modernt, skandinaviskt uttryck erbjuder 
en av de mest funktionella och flexibla lösningarna på marknaden.

HYLLSYSTEM I TRÄ

Softline, Slimline och Frontline 
kan tillverkas av trä från 

hållbart skogsbruk

Kontakta

oss
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E76200 E76202 E76208E76206E76204 E76210

E76206 + E76207
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Format Start: B945 x D300/600 (enkel/
dubbel) x H1520 mm 
Forts.: B923 x D300/600 (enkel/
dubbel) x H1520 mm

Hyllplan Enkel: 5 st. inkl. topphyllplan
Dubbel: 10 st. inkl. topphyllplan

Format Start: B945 x D300/600 (enkel/
dubbel) x H1820 mm 
Forts.: B923 x D300/600 (enkel/
dubbel) x H1820 mm

Hyllplan Enkel: 6 st. inkl. topphyllplan
Dubbel: 12 st. inkl. topphyllplan

Format Start: B945 x D300/600 (enkel/
dubbel) x H2120 mm 
Forts.: B923 x D300/600 (enkel/
dubbel) x H2120 mm

Hyllplan Enkel: 7 st. inkl. topphyllplan
Dubbel: 14 st. inkl. topphyllplan

H1520 mm H1820 mm H2120 mm

E76200  enkel, startsektion 3.497:- 
E76201  enkel, forts. sektion 3.085:-
E76202  dubbel, startsektion 6.505:- 
E76203  dubbel, forts. sektion 5.531:-

E76204  enkel, startsektion 4.040:- 
E76205  enkel, forts. sektion 3.556:-
E76206  dubbel, startsektion 7.563:- 
E76207  dubbel, forts. sektion 6.454:-

E76208  enkel, startsektion 4.467:- 
E76209  enkel, forts. sektion 3.966:-
E76210  dubbel, startsektion 8.631:- 
E76211  dubbel, forts. sektion 7.377:-

Enkelt att montera; beslag ingår!
Hyllsektionerna monteras med hjälp av metallkryss; 
bygg till eller ta bort sektioner utan att demontera 
hela hyllan. Varje hyllplan kan enkelt flyttas eller 
tas bort utan att övriga hyllplan påverkas.

Levereras med ett hängbokstöd per hyllplan 
(ej till bottenhyllplan). 
Beslag för montering av två hyllplan/sektion som 
tidskriftshyllplan medföljer.

Material Spånplatta med björkmönstrad, 
melamin, pulverlackerade hyllplan, 
bokstöd i kromad metall

Övrigt Tål belastning upp till 80 kg/hyllplan

Leverans Platta paket; skall monteras

One

E76215 hängbokstöd, 5 st. 300:-/fp.

Tillval till One

Se alla varor på 
eurobib.se/bokhyllan

Problem med att nå översta hyllplanet, utnyttja gavlar 
mer effektivt eller att få besökarna att finna det de söker 
i bokhyllorna? Vi ger dig råd!

Fler bokstöd på s. 95.

Fler knubbar på s. 100-101.

Allt du behöver till bokhyllan

Step Two

Format B465 x D550 x H1400 mm

Material Pulverlackerad metall.
Trappsteg i massivt trä.

Hjul Ø125 mm

Design Tom Stepp för Eurobib Direct

Leverans Platta paket; skall monteras

Nå högre höjder
Praktisk, användarvänlig biblioteksstege på hjul i 
det lite mindre formatet.
Stativets utformning ger ett gott stöd att hålla sig 
i. Gör arbetet lite lättare och säkrare!

TILLBEHÖR TILL HYLLSYSTEM

E4049  4.380:- 

Twigs

Kikalong

Knubb i trä

Format B226 x D110 x H246 mm

Material Pulverlackerad metall

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

Format Ø410 x H400 mm

Material Pulverlackerad metall, gummi

Format Enkel: B35 x D135 x H232 mm
Dubbel: B70 x D135 x H232 mm

Material Lackerad MDF

Design Louise Hederström för Eurobib Direct

För de riktigt stora 
Bokstöd i det lite större formatet med utstickande 
dekorativa blad och som talar sitt tydliga språk: 
”Här är jag, lätt att greppa och flytta”!
Bokstödet kan även användas för märkning.

Lätt att nå, lätt att ta med
Pall med hjul som fälls in när pallen belastas. 
Pallen står absolut stadigt på golvet. Plattform 
försedd med halkskydd och med skyddskant nedtill 
i gummi.

Hyllmarkering eller avdelare?
Gedigna knubbar; enkel eller dubbel, för egen 
textsättning eller för självhäftande etiketter.

E3819  höger 100:-
E3820  vänster 100:-

E3444  svart 550:-
E3445  ljusgrå 550:-

E3350  enkel, 10 st. 1.449:-/fp.
E3351  dubbel, 5 st. 899:-/fp.

FOLIERAT HYLLSYSTEM
One är ett hyllsystem för offentlig miljö med högt ställda krav. 

Här förenas såväl stabilitet som slittålighet med ett modernt uttryck.

Platta

paket

https://eurobib.se/bokhyllan
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In-between

In-between, slim
Format B63 x D129 x H239 mm + 25 mm 

för stopper

Material Akryl, PMMA

Tjocklek 6 mm

Design Franz James för Eurobib Direct

Format B8 x D129 x H239 mm + 25 mm 
för stopper

Material Akryl, PMMA

Tjocklek 8 mm

Design Franz James för Eurobib Direct

Exklusiva hyllmarkeringar i glass look eller med 
fluorescerande effekt. Hög detaljfinish. 
Integrerad etikettlist i klar akryl medföljer.

Universal med stopper
Integrerad etikettlist i klar akryl medföljer.

E3317 glass look 216:- 
E3318 fluorescerande lime 246:-
E3319 fluorescerande röd 246:-
E3320 fluorescerande blå 246:- E3321 glass look 360:- 

E3208  knubbetikett, A-Z 150:-
E3206  knubbetikett, otryckt 46:-
E2269  knubbetikett, Lion 56:-
E2278  klistermärke, fantasy 36:-
E2287  klistermärke, spänning 36:-
E2288  klistermärke, spöken 36:-

Tillbehör till knubbar

För dig som söker det lite extra till dina bokhyllor.

KNUBBAR I AKRYL

Franz James, vår egen ”husdesigner” sedan flera år. 
Formgivare till några av våra mest populära kollektioner. 
Du har väl inte missat dem?

Möt formgivaren
eurobib.se/franzjames

Fler färger?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

Vi har fler klistermärken online...

Mer information på 
eurobib.se/bokstöd

Enkelknubb

Format B36 x D125 x H222 mm

Material Plast, PP

Felexibla och allsidiga hyllmarkörer
Knubben, vår bästäljande hyllmarkör alla tider, 
tillverkad i miljövänlig plast. 

E3282  ljusgrå 39:- 
E3300  grafitgrå 39:-
E3293  röd 39:-

E3281  ljusgrå 42:- 
E3275  grafitgrå 42:-
E3291  röd 42:-

E3283  ljusgrå 73:- 
E3271  grafitgrå 73:-
E3290  röd 73:-

E3272  ljusgrå 49:- 
E3273 grafitgrå 49:-
E3274 röd 49:-

Knubb med bottenplatta

Knubb med stopper

Knubb med bokstödsplatta

Knubb med hyllkantsklämma

E3208  A-Z, 30 st. 150:-/fp.
E3210  otryckt, röd/vit, 100 st. 55:-/fp.
E3206  otryckt, vit, 100 st. 46:-/fp.

E3203  etikettskydd, 25 st. 60:-/fp.

Format B31 x H217 mm

Material Papper

Format B32 x H217 mm

Material Plast, PVC

Etiketter & etikettskydd till enkelknubb

2-sidigt etikettskydd
E3216  A-Z, 30 st. 265:-/fp.
E3246  otryckt, röd/vit, 25 st. 86:-/fp.

E3247  etikettskydd, 25 st. 86:-/fp.

Format B69 x H217 mm

Material Papper

Format B70 x H217 mm

Material Plast, PVC

Etiketter & etikettskydd till dubbelknubb

Knubben består av tre delar; två yttersidor och en bottenplatta. 
Detta innebär att du själv kan bygga om knubben, allt efter 
önskemål. Se nätbutiken för kompletterande tillbehör.

Mix & Match

Kapacitet 2 st. etiketter

Format B3 x H210 mm

Material Plast, PP

Enhet 10 st.

Synliggör från två håll
Smart knubb som tar liten plats.

E3237 ljusgrå 350:-/fp. 
E3229 grafitgrå 350:-/fp.

Universalknubb
Dubbelknubb

Format B73 x D125 x H222 mm

Material Plast, PP

Extra tydligt
Dubbelknubb i miljövänlig plast. Knubben består 
av 5 delar; 2 yttersidor, 1 mellanvägg och 
2 bottenplattor.

Vikbart ettiketskydd; läsbar från båda håll.

E3284 ljusgrå 70:- 
E3301 grafitgrå 70:-
E3263 röd 70:-

E3294   39:-

Format H217 mm

Material Plast, PVC

KNUBBAR I PLAST

Byggbara

https://eurobib.se/franzjames
https://eurobib.se/bokstöd
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FYLL UT HYLLORNA!
Här finner du ett urval spännande exponeringslösningar. Lösningar som inte bara kan effektivsera ditt hyllsystem 

utan också ge hyllorna ett helt nytt uttryck. Du finner fler lösningar längst fram i katalogen.

Skyltkassett

Mediekub

Look me up!

Querbox©

Hyllställ

Format 12-fack: B884 x D120 x H204 mm
9-fack: B707 x D120 x H204 mm

Material Akryl, PMMA

Format B320 x D160 x H320 mm  
Exponeringsdjup: 47 mm

Material Akryl, PMMA

Format Look me up 250: B270 x D250 
(exkl. vipplucka) x H395 mm 
Look me up 300: B325 x D300 
(exkl. vipplucka) x H395 mm

Material Frostad akryl, PMMA

Övrigt Nyckelhålsfästen

Design Eurobib Direct

Format B320 x D260 x H320 mm

Material Lackerad metall

Enhet 2 st.

Design Schulz Speyer

Kapacitet 12-18 normalböcker

Format B895 x D145 x H190 mm

Material Akryl, PMMA

Enhet 4 st.

Design Niklas Dahlman för Eurobib Direct

Smart skyltkassett för tidskriftsexponering.
Placeras på plana ytor såsom hyllplan, bord och disk.

Spännande blickfång
Ställ för frontexponering av normalbok.
Placeras på informationsdiskar, bord eller på 
hyllplan (stöttar även böcker på vardera sida).

Exklusiva tidskriftsboxar
Boxar i akryl för exponering och förvaring av 
tidskrifter. Vippluckan fungerar även som expon-
eringshållare för aktuellt nummer. Kan placeras på 
såväl hyllplan som på vägg.

Robusta tidskriftsboxar 
Boxar i metall för exponering och förvaring av 
tidskrifter. Vippluckan med skyddsplast fungerar 
som expeneringshållare av aktuellt nummer. 
Passar hyllplansdjup upp till 250 mm.

Smart ställ med sex fack i kraftig, transparent akryl 
för frontexponering av böcker och andra medier. 
Medger förvaring i kombination med exponering.
Passar till de flesta hyllsystem.

E34410 12-fack 1.450:- 
E34411 9-fack 1.130:-

E6703  618:- 

E5794 aluminiumsgrå 1.785:-/fp.
E5800 basalt grå 1.785:-/fp.
E5807 ljusgrå 1.785:-/fp.
E5808 antracit 1.785:-/fp.
E5809 vit 1.785:-/fp.

6720  2.010:-/fp. 

E50338  vit 1.556:- 
E50339  grön 1.556:-
E50340  petroleumblå 1.556:-

E50342  vit 1.756:- 
E50343  grön 1.756:-
E50344  petroleumblå 1.756:-

Look me up 250

Look me up 300

Fler färger?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

Look me up - Valfri färg
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HYLLMÄRKNING

Etikett på rulle

Märkpennor

Rektangulära färgmarkeringar Cirkulära färgmarkeringar

Självhäftande skyltlist

Hyllplansskylt

Märkmaskin och tejp

Format B24 x H12 mm

Material Papper med matt yta

Enhet 1000 st.

Format B35 x H22 mm

Material Vinyl

Enhet 200 st. (10 ark)

Format Ø13 mm

Material Vinyl

Enhet 100 st. (1 ark)

Format B860 x H19 mm

Material Plast, PET

Enhet 10 st.

Format B150 x D150 x H26 mm

Material Pulverlackerd metall

Enhet 10 st.

Design Schulz Speyer

För att märka bokryggar eller andra media.

Spritbaserade, permanent heltäckande pennor.

Självhäftande, utstansade färgmarkeringar i ark. Självhäftande, utstansade färgmarkeringar i ark.

Otryckt pappersetikett medföljer.

Universell, avtagbar hyllplansskylt.

Skriv ut egna etiketter eller märktejper
All information finner du i vår nätbutik.

E82050   170:-/fp.
E2034  set, 4 st. 46:-/fp.
E2760  svart, 1 mm spets 17:-

E3181  ljysgrön 150:-/fp.
E3185  röd 150:-/fp.
E3186  grön 150:-/fp.
E3187  blå 150:-/fp.
E3188  gul 150:-/fp.
E3189  brun 150:-/fp.
E3190  lilla 150:-/fp.
E3191  grå 150:-/fp.
E3192  beige 150:-/fp.
E3193  orange 150:-/fp.
E3194  vit 150:-/fp.
E3195 svart 150:-/fp.
E3196 alla färger (12x200 st.) 1.399:-/fp.

E2999  orange 21:-/fp.
E3103  svart 21:-/fp. 
E3104  vit 21:-/fp.
E3105  röd 21:-/fp.
E3106  grön 21:-/fp.
E3107  blå 21:-/fp.
E3108  gul 21:-/fp.

E3310  179:-/fp. 

E5799  :-/fp. 

E3347 LM PNP 620:- 
E3349 LM 500TS 2.625:-
E3343 Märktejp, vit 189:-
E3344 Märktejp, tranparent 289:-

Goda råd behöver inte vara dyra (eller ens särskilt märkvärdiga). 
Besök vår nätbutik redan idag.  Här finner du mycket smått och gott 
som gör det enklare för dina besökare att finna fram till rätt bok.

Allt du behöver till märkning
Mer information på 

eurobib.se/märkning

BOKVÅRD

Fraktfritt från 3.000:-   I   Snabb hantering   I   2 års produktgaranti   I   www.eurobib.se

https://eurobib.se/märkning
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Filmolux Soft

Material Plast, PVC

Tjocklek 70 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Ja

Material Plast, PVC

Tjocklek 70 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Begränsad

Material Plast, PVC

Tjocklek 70 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Nej

Vår bästsäljande omslagsplast alla tider
Idealisk för nästan alla ytor. Välj mellan blank och 
matt plast. Lätt att ändra. 
Rekommenderas särskilt för ovana användare.

E3005  220 mm, blank 409:- 
E660064  240 mm, blank 445:-
E3009  260 mm, blank 482:-
E660066  280 mm, blank 519:-
E3013  300 mm, blank 556:-
E660067  320 mm, blank 594:-
E660068  340 mm, blank 630:-
E660069  360 mm, blank 667:-
E3021  380 mm, blank 704:-
E660070  410 mm, blank 760:-
E3022  450 mm, blank 834:-

E3085  220 mm, matt 409:-
E3089  260 mm, matt 482:-
E3093  300 mm, matt 556:-
E3094  380 mm, matt 704:-

E660051  220 mm, blank 322:- 
E660052  240 mm, blank 350:-
E660053  260 mm, blank 378:-
E660054  280 mm, blank 409:-
E660055  300 mm, blank 438:-
E660056  320 mm, blank 467:-
E660057  340 mm, blank 495:-
E660058  360 mm, blank 525:-
E660059  410 mm, blank 598:-
E660060  500 mm, blank 731:-
E660061  620 mm, blank 870:-

E3028  260 mm, blank 399:- 
E660037  280 mm, blank 431:-
E3029  300 mm, blank 461:-
E660039  320 mm, blank 491:-
E660040  340 mm, blank 523:-
E660041  360 mm, blank 553:-
E660042  410 mm, blank 629:-
E660238  500 mm, blank 768:-

Filmolux
Populär omslagsplast
Lika Filmolux Soft men inte lika korrigerbar. 
Lämplig för användare med viss erfarenhet.

För vana användare; fäster omgående
Förstärker pärmomslag och annan skydds-
märkning. 
Utmärkt för häften, foldrar, kartor m.m.

OMSLAGSPLAST
Förstärk och skydda omslag och etiketter!

Här finner du våra populäraste omslagsplaster för såväl mindre erfarna som erfarna användare. 

Filmolux 609

För dig som vill skydda och bevara böcker finner du på följande sidor en 
komplett ”verktygslåda” med allt vad du kan behöva för bästa resultat. 
Kika in i vår nätbutik redan idag. Här finner du allt från falsben, bokskrapor 
och praktiska skärunderlägg till boklim och mycket annat. Lycka till!

Din verktygslåda
Se mer på

eurobib.se/bokvård

Plastremsa, rulle, 25 m

Plastremsa, rulle, 50 m

E3000  20 mm, blank 50:- 
E3003  30 mm, blank 75:-
E3004  50 mm, blank 125:-

E660045  20 mm, blank 80:- 
E660046  30 mm, blank 120:-
E660047  40 mm, blank 160:-
E660048  60 mm, blank 241:-
E660049  100 mm, blank 401:-

TÄNK KLART SÅ HÅLLER BÖCKERNA LÄNGRE!
De här sidorna är rena sparbössan. Med enkla medel och relativt blygsamma arbetsinsatser
kan du öka livslängden på böckerna radikalt. Här finner du ett brett utbud av våra populära

omslagsplaster, verktyg och annat, som du kan ha nytta av.

Vi ger dig råd!
Se våra volymrabatter: 

Från 5 rullar 5%
Från 10 rullar 7%
Från 20 rullar 9%
Från 50 rullar 12%

FÖRSTA HJÄLPEN TILL

BÄTTRE
BOKVÅRD

https://eurobib.se/bokvård
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Plastremsa, rulle, 25 m

E3037  30 mm, blank 47:- 
E3042  50 mm, blank 78:-
E3043  70 mm, blank 109:-

E3049  30 mm, matt 47:-
E3050  50 mm, matt 78:-
E3044  70 mm, matt 109:-

Material Plast, PVC (ftalatfri)

Tjocklek 90-100 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Begränsad

E3035  240 mm, blank 289:- 
E3038  260 mm, blank 313:-
E3039  300 mm, blank 362:-
E3040 360 mm, blank 434:-
E3041  450 mm, blank 542:-

E3036  240 mm, matt 289:-
E3045  260 mm, matt 313:-
E3046  300 mm, matt 362:-
E3047  360 mm, matt 434:-
E3048  450 mm, matt 542:-

Pelloplast
Populär kraftig omslagsplast
Populär omslagsplast; ofta använd av av profes-
sionella verksamheter för utrustning av böcker. 
Begränsad korrigerbarhet.
Lämplig för användare med viss erfarenhet.

Material Plast, PP

Tjocklek 80-90 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Begränsad

E3020  220 mm, blank 216:- 
E3033  260 mm, blank 255:-
E3032  300 mm, blank 293:-
E3034  360 mm, blank 352:-

Miljövänlig omslagsplast
En allsidig och skonsam omslagsplast.
Lämplig för användare med viss erfarenhet. 
Skonsam även mot streckkoder och annan 
tryckt text.

Miljöplast

Material Plast

Tjocklek 90 μm

Enhet Rulle, 13,7 m

Material Plast, PVC

Tjocklek 250 μm

Enhet Ark, 100 st.

E3112 38 mm 120:- 
E3113  50 mm 145:-

E82120 220 x 330 mm 762:-/fp.

Allsidig, slitstark
Självhäftande, genomsiktlig tejp.
Motståndskraftig; går ej lätt att riva sönder.
Tillverkad i miljövänlig, värmetålig plast.

Skydda häften, foldrar
Självhäftande, styv, transparent och blank omslags-
plast. Idealisk för förstärkning av mindre häften, 
foldrar etc.

Scotch boktejp

Styvplast

Polyvinylklorid, PVC
Färglös polymer av vinylklorid. Vanligtvis 
är plasten blandad med olika tillsatsmedel 
som mjuknings-, fyll- och smörjmedel 
samt stabilatorer.

Generellt har plasten god kemikalie-
beständighet men låg mjukningspunkt.

Miljöpåverkan
Klassas ej som hälsofarlig och anses vara 
fysiologiskt inert. Vid förbränning avges 
dock klorväte.

Polypropen, PP
Vit till färglös plast (utan tillsatser), 
liknande etenplast men styvare. Hög 
utmattningshållfasthet, låg densitet, goda 
elektriska egenskaper, god kemikalierest-
en och goda mekaniska egenskaper. 

Kan dock angripas av starka syror och 
baser, aromatiska och klorerade kolväten 
och metanol.

Miljöpåverkan
Klassas ej som hälsofarlig och anses inte 
miljöfarlig. Vid förbränning behövs inga 
speciella reningsanordningar.

Plasters egenskaper  
& miljöpåverkan

Bra att veta!

Miljövänlig

Ftalatfri

Bäst före datum?
För inplastade böcker finns inget bäst 
före datum. Däremot kan det lim som 
används på självhäftande omslagsplast 
åldras. 
För optimal vidhäftningsförmåga rekom-
menderar vi två år som bäst före datum. 
Detta gäller oanvända plaster på rulle.

Matt eller blank?
En blank omslagsplast förstärker färgerna 
på ett bokomslag. En matt yta reflekterar 
inte ljus på samma sätt som en blank. 
Därför kan streckkodsetiketter skyddade 
av en blank plast vara svårare att avläsa.

Lätt att ändra?
Är du osäker eller rädd för att göra fel? 
Vi har korrigerbara omslagsplaster, som 
är lätt att lossa från underlaget och 
sätta dit igen, exv. Den kan du lossa 
upp till fyra timmar efter inplastning. 
Efter 24 timmar har limmet stabiliserats 
och plasten sitter sedan helt fast. Andra 
omslagsplaster med ”begränsad korriger-
barhet” fäster snabbare och måste rättas 
till direkt.

Det är den enklaste lösningen för att bevara 
och förlänga livslängden på populära böcker. 
Du sparar inte bara böcker och pengar, du 
skapar också möjligheter till att bruka anslag 
för att köpa in nya titlar istället för att ersätta 
gamla.

Hos oss finner du det mesta för att skydda 
och bevara böcker. Omslagsplast som kan 
används av både pedagoger i förskolan för 
att laga bilderböcker och i större verksam-
heter för att leverera färdigutrustade böcker 
till biblioteken. 

OMSLAGSPLAST ÄR RENA RAMA SPARBÖSSAN

¥€$!

– se vår BOKVÅRDSGUIDE med illustrerade 
anvisningar på eurobib.se/bokvårdsguide

Tänk på att även färdigutrustade böcker kan 
också behöva en översyn, för att förstärka 
och laga pärmveck, laga revor eller sätta in 
utrivna sidor (bara för att nämna något).
Hjälpen är nära, vi ger dig råd och du sparar 
pengar!

Se mer på
eurobib.se/bokvård

https://eurobib.se/bokvårdsguide
https://eurobib.se/bokvård
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BOKFICKOR & OMSLAG
Goda råd behöver inte vara dyra eller ens särskilt komplicerade!

Här finner du ett urval tillbehör för att förse böcker med instick eller för skydda böcker och etiketter.  

Material Syrafri textilväv

Tjocklek 170 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Nej

Material Plast, PVC

Tjocklek 60 μm

Enhet 25 st.

Korrigerbar Nej

Material Plast, PVC

Tjocklek 180/140 μm

Enhet 100 st.

Material Plast, PVC

Enhet S: 144 st.
M/L: 100 st.

Material Plast, PP

Tjocklek 55 μm

Enhet 1000 st.

E3109 20 mm 150:- 
E3110  30 mm 249:-

E3091 57 mm 110:- 
E3092  87 mm 165:-

E2320 B90 x H60 mm 280:-/fp.

E2371  B90 x H135 mm 601:-/fp.

E2322  B90 x H57 mm 341:-/fp.

E3154 180 x 265 mm 321:-/fp.
E3156  198 x 310 mm 415:-/fp.
E3157  200 x 310 mm 415:-/fp.
E3160  202 x 310 mm 415:-/fp.
E3161  204 x 310 mm 415:-/fp.
E3155  300 x 500 mm 636:-/fp.

E660152 S: 75 x 75 mm 179:-/fp.
E2856  M: 100 x 100 mm 136:-/fp.
E2851  L: 140 x 140 mm 201:-/fp.

E3096 35 x 25 mm 71:-/fp.
E3086  65 x 53 mm 145:-/fp.
E3099  75 x 35 mm 130:-/fp.
E3087  100 x 40 mm 151:-/fp.
E3090  113 x 48 mm 197:-/fp.

Förstärk bokomslag 
Självhäftande, textiltejp (finmaskig). 
Motståndskraftig. Förstärker bokomslag invändigt 
(pärmveck).

Ge böckerna vingar
Självhäftande tejp med patenterad centerperfore-
ring; lätt att applicera. Idealiskt för förstärkning av 
bokryggar och omslagshörn.

Ovikt plastficka, 500 st.
Levereras i rulle för maskinskrivning.

Färdigvikt pappersficka, 500 st.
Ej självhäftande ficka klar för inklistring.

Självhäftande plast ficka, 100 st.
Levereras i ark. Passar instick i kreditkortsformat.

Använd om och om igen
Skydda enkelt böcker från slitage och smuts. 
Då omslagen ej är självhäftande och dessutom 
flexibla i bredd går de att använda om och 
om igen. 

Praktisk kortficka
Självhäftande, transparent, triangulär ficka. 
Idealisk för lånekort, instick m.m

Etikettskydd på rulle
Självhäftande. Skonsam mot streckkoder och 
annan tryckt text. Tillverkad i miljövänlig och 
värmetålig plast. 

Filmoplast SH Easy Wings

Bokfickor

Pocketomslag
Filmolux Pocket

Etikettskydd

Material Syrafriväv i rayon

Tjocklek 240 μm

Enhet Rulle, 10 m

Korrigerbar Nej

Material Plastbelagd väv, PVC

Tjocklek 240 μm

Enhet Rulle, 25 m

Korrigerbar Nej

Material Plast, PVC

Tjocklek Pärm 140 μm / rygg 45 μm

Enhet AI, AII, BI, BII, Ci, CII: 10 st. 
EI, EII: 5 st.

E660083  30 mm, vit 95:- 
E660084  30 mm, svart 95:-
E660086  30 mm, blå 95:-
E660089  30 mm, grå 95:-

E3121  50 mm, vit 160:- 
E660092  50 mm, svart 160:-
E3116  50 mm, blå 160:-
E3118  50 mm, grå 160:-

E3122  20 mm, vit 51:- 

E3130 40 mm, vit 96:-
E3129  40 mm, svart 96:-
E3128  40 mm, röd 96:-
E3123  40 mm, blå 96:-
E3126  40 mm, grön 96:-
E3125  40 mm, grå 96:-

E3138  60 mm, vit 151:- 
E3137  60 mm, svart 151:-
E3136  60 mm, röd 151:-
E3131  60 mm, blå 151:- 
E3134  60 mm, grön 151:- 
E3133  50 mm, grå 151:-

E3051  AI, ryggbredd 1-21 mm 75:-/fp.
E3052 AII, ryggbredd 22-42 mm 75:-/fp.

E3055  CI, ryggbredd 1-21 mm 102:-/fp.
E3056 CII, ryggbredd 22-42 mm 102:-/fp.

E3053  DI, ryggbredd 1-21 mm 136:-/fp.
E3054 DII, ryggbredd 22-42 mm 136:-/fp.

E3057  EI, ryggbredd 1-21 mm 189:-/fp.
E3058 EII, ryggbredd 22-42 mm 189:-/fp.

Förstärk böckerna
Förstärk bokomslag eller komplett bok. Idealiskt 
för att förstärka bokomslag invändigt (pärmveck). 
Lämplig även för baksidor på kartor och för 
dammfri tätning vid bildinramning.

Förstärk eller reparera bokryggar och omslag
Självhäftande, grov vävremsa utan skyddspapper. 
Mycket motståndskraftig. Skrivbar!

Självhäftande omslag för mjuka pärmar
Transparanta omslag i kraftig plast. Välj format 
som är ett par mm större än det som ska skyddas.

Filmoplast T

Vävremsa, plastbelagd

Pärmomslag

Papper Filmoplast P: 20 g/m2

Filmoplast P90: 50 g/m2

Filmoplast P90 Plus: 50 g/m2

Enhet Rulle, 50 m

Korrigerbar Nej

E3111  Filmoplast P, 20 mm 126:- 
E3139 Filmoplast P, 40 mm 261:-
E3141  Filmoplast P90, 20 mm 126:-
E3006  Filmoplast P90 Plus, 20 mm 126:-

För högt ställda krav
Idealiska för reparation och underhåll av böcker 
eller bildinramning. Förstärk eller reparera bokryg-
gar och omslag. Uppfyller kraven inom museer
och arkiv. Läs mer om reperationstejperna och 
deras olika användningsområden i vår nätbutik.

Filmoplast P

B270 x H186 mm, pocketböcker

B350 x H222 mm, normalböcker

B410 x H252 mm, tidskrifter

B510 x H320 mm, större böcker

Se alla fickor & omslag 
på eurobib.se

https://eurobib.se


A
Arbetsstationer   82-84
Avdelare   99
AV-väljarfack   48

B
Barngrupper   31, 68, 73
Barnmöbler  40-42, 44-45, 47,  

64-69, 72-74
Bilderbokstråg   40-42, 44-45, 46, 50
Besöksräknare  81
Bokemballage   38
Bokfickor   111
Boksnurror    28
Bokställ   5-9, 11, 20
Bokstöd   95, 99
Boktejper   108, 110
Boktorn   28
Bokvagga   11
Bokvagnar  52, 54-57, 59-60, 64
Broschyrställ   11
Bärkassar   81
 

C 
CD-ficka   48

E
Etiketter   104
Etikettlister  94
Etikettskydd   111
Exponeringsboxar   11
Exponeringshållare   12-13
Exponeringslister   17
Exponeringsmöbler   22-27, 70
Exponeringsställ  5-9, 11, 20,103
Exponeringstorn   28, 30

F
Fodral   38
Färgmarkeringar   104
Förvaringsboxar  37-38
Förvaringslådor  37
Förvaringsmöbler   70

G
Gavelexponering   16-17
Glidskyddstejp   95

H
Hjulbackar   37
Hållare för surfplattor   88
Hyllmarkörer   99
Hyllmoduler   23
Hyllplansskyltar   104
Hyllställ  103
Hyllsystem i folie   98
Hyllsystem i metall 91-93
Hyllsystem i trä 96

I
Info Pods   82-84
Infoskylthållare   16

K
Knubbar   99-101
Knubbetiketter   100-101
Kortfickor   111
Kuddvagnar   74

L
Lekmöbler   64-67, 69, 76-77
Ljudmöbler   74
Låntagarkorgar 81
Läsbord   26, 76, 88
Läsrum   64-65, 69-70

M
Mediaställ   5-9, 11, 20
Magnetiska tejper   94
Magnetramar    16, 94
Märkmaskiner   104
Märkpennor   104

O
Omslagsplast   107-108

P
Pallar   31, 68,77
Plastremsor  107-108
Pocketomslag   111
Podier   11, 31-32
Pärmomslag   111

R
Reperationstejper   110
Rockhängare   6, 72

S
Scenmoduler   67
Sittkuddar   74
Sittmöbler   34, 68, 70, 73-74, 75-77
Sittsäckar   74
Skiljeplattor   48
Skriv- och infotavlor   30
Skylthållare  18
Skyltkassetter 103
Skyltlister  94, 104
Skyltning   18-19
Skyltställ   18
Spelkonsoler  78
Staffli   67
Stege   99
Stegpall   99
Sökstationer   25, 86

T
Talarstol   88
Tidskriftsboxar   103
Tidskriftsexponering   12, 35, 103
Tidskriftsförvaring   35, 103
Tidskriftshållare   35
Tidnings- & tidskriftskäppar   34
Tidskriftsmöbler    23, 35
Tidskriftsomslag   34
Tidskriftssamlare  35, 37
Transportemballage   38
Tråg   40-42, 44-45, 46, 48, 50

U
Utklädningsvagn   67
Utställningsskärmar   30

V
Väggexponering   12-13, 15
Väggrafik   18-19

Å
Återlämningsfack   62

ALFABETISKT SÖKORDSREGISTER

Fann du inte 
vad du sökte efter?

Kika in i nätbutiken eurobib.se eller 
ring till kundservice på 046-31 18 50

Så får du helt säkert hjälp

Alla angivna priser är i svenska kronor exkl. moms 
och frakt. Ev. kampanjer via utskick eller erbju-
danden via nätbutik där villkor anges gäller per 
köptillfälle.

BETALNINGSVILLKOR
Betalningstiden är 30 dagar netto från fakturadatum 
om annat ej över-enskommits. Du betalar alltid mot 
faktura. 
Efter förfallodagen debiterar Lammhults Biblioteksde-
sign 
dröjsmålsränta med diskonto + 8%. 

Notera att försåld vara är Lammhults Biblioteksdesigns 
egendom tills den är betald.

BETALNING
Bank: Danske Bank Sweden Branch
Plusgiro 25 60 65-4
Bankgiro 996-1111
Swift code: DABASESX
IBAN nr.: E8612000000012131450273

GARANTI
Vi lämnar två års garanti för material- och fabri-
kationsfel. Fakturan gäller som garantisedel. Vid 
åberopande av garanti, måste fakturanummer 
anges.

LEVERANSVILLKOR
Normalt expedierar Lammhults Biblioteksdesign alla 
beställningar på lagervaror inom en arbetsvecka. 
För varor som ej lagerförs av Lammhults Biblioteksdesign, 
se i nätbutik för aktuell uppgift om leveranstid.

Varorna levereras fritt fabrik. Order överstigande 
3.000:- levereras fraktfritt. Fraktpriser för ordervärde 
understigande 3.000:- gäller följande:
-999:-: 120:-   
1.000-1.999:-: 200:-
2.000-2.999:-: 300:-

Varorna sändes på fördelaktigaste sätt om annat ej 
överenskommits. Vara som är tillfälligt slut i lager, 
leveransbevakar och levererar Lammhults Biblioteks-
design fraktfritt så snart vi får hem den.
Leveranser som ej mottagits av beställare pga. 
begränsade öppettider på leveransadressen 
debiteras ny utkörning. 

Ange därför alltid öppettider, kontaktperson och 
telefonnummer till varumottagare på din order.

Om din leverans inte kommit fram kan du kontakta 
vår kundservice. Ange aktuellt ordernummer så 
kan de bistå med fraktsedelsnummer för att spåra 
leverans.

TRANSPORTSKADOR
För skador som uppkommit under transporten eller 
om något kolli saknas gäller följande villkor:

A.  
Synliga skador på gods och/eller emballage eller om 
kolli saknas, ska dokumenteras vid godsmottagande 
genom notering på fraktsedel och kontrasignatur av 
chaufför. Godsskador ska omgående anmälas skrift-
ligen till Lammhults Biblioteksdesign. Denna rutin 
måste följas för att ersättning ska kunna utgå.                         

B.  
Dolda skador som inte kan förutsättas ha varit up-
penbara vid godsmottagandet, skall snarast möjligt 
anmälas  skriftligen till Lammhults Biblioteksdesign, 
dock senast inom 5 kalenderdagar. Vid senare 
anmälan tar transportföretaget inte emot skadean-
mälan och du får själv stå för kostnaderna. 

Alla skador enligt A och B bör fotodokumenteras för 
att underlätta bedömningen av ersättningskrav.

Returnera inte transportskadat gods till Lammhults 
Biblioteksdesign utan att först avtalat med vår 
kundservice. Behåll det i stället för ev. inspektion av 
transportföretaget. 

REKLAMATIONER
Reklamationer (ej transportskador – se Transport-
skador) anmäls till kundtjänst senast 7 arbetsdagar 
efter det att du fått dina varor. 

När du ringer vår kundtjänst kan vi också diskutera om 
vi ska byta varan eller om du ska krediteras när varan 
kommer i retur. Varor som skadats vid returfrakt kan 
ej krediteras. 
-  Kontakta kundtjänst.
-  Förpacka varan noggrant så att transportskador  
 undviks.
-  Märk returer med tydlig avsändare, kundnr/ordernr.

Om du önskar en ny vara som ersätt-ning för den 
reklamerade varan måste du göra en ny beställning. 
En returnerad vara krediteras först 
när den är mottagen av oss om inte annat avtalats.
 
RETUR AV VAROR
Om Lammhults Biblioteksdesign har levererat fel 
vara eller om du råkat beställa fel, kontakta först vår 
kundservice och upplys om vad du önskar returnera. 
Vi kan då diskutera om du vill byta varan eller om du 
vid mottagen retur önskar en kreditering. 
Som huvudregel accepterar vi returer av lagervaror. 
Lagervaror är alla varor som i katalogen inte har 
symbol med beräknad leveranstid i veckor. I nätbu-
tiken är det alla varor med “omgående leverans”. 
Beställningsvaror tas ej i retur.

Vid returer gäller:
- Varan måste returneras felfri, oanvänd och i 
 originalemballage.
-  Om du beställt fel vara och önskar returnera den  
 betalar du för retur frakt + 20% av ordervärdet i 
 administrationsavgift.
-  Om Lammhults Biblioteksdesign har levererat fel  
 vara betalar vi för returfrakt och varan krediteras  
 fullt ut.
-  Tänk på att förpacka varan noggrant så att trans-
 portskador undviks.
-  Märk returer tydligt med avsändare och ordernr/ 
 kundnr.

ANNULLERING AV ORDER
Möjlighet att annullera lagd order är olika beroende 
på varan i fråga. Lagervaror – annullering möjlig 
innan klockan 12 samma dag som ordern är lagd. 
Beställningsvaror – annullering möjlig innan varorna 
är sända från leverantör. Kontakta kundservice 
för besked. Annullering av kundtillpassade varor 
– Annullering möjlig innan produktion påbörjad. 
Kontakta kundservice för besked. 

FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR
Lammhults Biblioteksdesign AB förbehåller sig rätten 
att utan föregående varsel ändra villkor i katalogen, 
varornas tillgänglighet, utförande, specifikation och 
pris. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel. 
Eventuella uppdateringar eller rättelser anslås i 
nätbutik, www.eurobib.se.

FÖRSÄLJNINGS- & LEVERANSVILLKOR

Lammhults Biblioteksdesign 
och Eurobib Direct är aldrig 
längre bort än närmaste 
telefon eller dator. 

Vår kundtjänst är bemannad 
Måndag-Torsdag 08.00-16.30 
Fredag 08.00-15.00 
och nås på tel.: 046-31 18 50 
eller e-post: direct@eurobib.se. 

Här kan du även ställa frågor 
om din beställning, varornas 
funktion och utförande samt 
om nätbutiken.



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

Vi står för en helhet

www.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 hemsida med inspirerande 
lösningar och ävenså vår 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.


