
HYLLSYSTEM

SLIMLINE/FRONTLINE RUND



Skapa vackra runda hyllsystem för ditt bibliotek

Slimline/Frontline rund hylla öppnar upp en ny värld av exponering och förvaring av böcker. Skapa små 
läs- eller specialzoner genom att bygga en nästan fullbordad cirkel, där bibliotekets besökare kan få viss 
avskildhet, eller skapa öppna vågmönster av runda hyllor genom biblioteket.

Med de runda hyllorna läggs ytterligare utveckling till de populära Slimline/Frontline hyllsystemen som 
utvecklats under flera år. Hyllsystemet är väl lämpat för en mängd standardlösningar såväl som individualis-
erade, kundanpassade lösningar.

Bilderna visar Slimline/Frontline i runt utförande i flera möjliga konfigurationer, både standard och kundan-
passade. För ytterligare inspiration, besök gärna vår hemsida där vi presenterar våra senaste projekt runtom 
i världen. Vårt professionella säljteam hjälper gärna till om du har några frågor.

HYLLPLAN

SLIMLINE/FRONTLINE RUND 

Skapa avskilda 

platser där man kan 

fördjupa sig i 

böckernas värld
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Produktinformation

Slimline/Frontline runda hyllsystem i trä är dubbelsidigt med överliggande topphyllplan. Det kan antingen byggas ihop till en helt rundad 
form med enbart böjda moduler eller kombineras med raka sektioner. Den runda hyllan levereras i två varianter - med - 18� eller 26� 
graders böjning med ställfötter eller hjul. Notera att angiven höjd på hyllsektionerna är densamma oberoende val av hjul eller ställfötter. 

HYLLPLAN

SLIMLINE/FRONTLINE ROUND

HÖJD

Levereras i höjderna: 
   920 mm
   1220 mm
   1520 mm
   1820 mm
   2120 mm

DJUP

Slimline:
   689 mm (2 x 300 mm hyllplan)

Frontline:
   647 mm (2 x 300 mm hyllplan)

SLIMLINE/FRONTLINE

Låt övriga delar i Slimline/
Frontlinesystemet inspirera 
dig:

    Frontline/Slimline hyllsystem 
    Frontline Square
    Ordrup Square

FÄRGER

Trädelar kan levereras i olika 
fanér alternativt täcklackerade i 
valfri kulör. 

Metalldelar kan pulverlackeras 
i valfri kulör. 

BREDD

Slimline (en modul):
   18� 965 mm
   26� 1000 mm

Frontline (en modul):
   18� 958.5 mm
   26� 990.5 mm

DIAMETER

Slimline:
   18� (18 moduler): 6029/4651 mm 
   26� (12 moduler): 4349/2871 mm

Frontline:
   18� (18 moduler): 5987/4693 mm
   26� (12 moduler): 4307/3013 mm

ÖVRIGT

Se vår hemsida för fullständiga 
tekniska specifikationer:

www.eurobib.se


