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LINGO



LINGO HYLLSYSTEM

Funktionell, flexibel och estetisk

Ända sedan starten för  

80 år sedan har biblioteken 

varit vår kärnverksamhet.  

Biblioteken och dess  

design är vår passion  

och vårt kall. Vi är idag  

stolta att kalla oss  

”library people”.

Du finner exceptionell mångsidighet i det funktionella och flexibla hyllsystemet Lingo.

Det sammanfattar verkligen betydelsen i begreppet flexibilitet. Uppbyggnaden i moduler erbjuder den högsta gra-

den av funktionalitet och mångsidighet, och dess formspråk och kvalitet gör det lämpligt för både moderna och 

mer klassiska biblioteksmiljöer.

Hyllsystemet Lingo erbjuder ändlösa möjligheter i funktion och design. Hyllsystemets konstruktion med höjdjuste-

ring i steg om 25 mm tillåter enkel montering samt justering utan att använda speciella verktyg.

Lingo hyllsystem finns i enkel- och dubbelsidig version, med eller utan hjul och är konstruerat kring antingen en 

stålram, en trärygg eller ett krysstag. Det kan utrustas med stål- eller trähyllplan såväl som en lång rad andra funk-

tionella komponenter. Resultatet är ett anpassningsbart hyllsystem som passar behoven i just ditt bibliotek.





SE 10.2021

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16, 226 60 Lund  
Telefon 046 31 18 00 
eurobib@eurobib.se, www.eurobib.se

HYLLPLAN

    Plana, sneda och lutande

    Trä och metall 

    Med eller utan bakkant

DIMENSIONER (mm)

    Höjder: 720, 920, 1220, 

    1520, 1820, 2120

    Bredder: 500, 750, 900, 1000

    Djup: 250, 300, 400

DETALJER

För tekniska beskrivningar,  
hänvisar vi er till vår hemsida
www.eurobib.se

FAKTA

Produktdetaljer

Lingo hyllsystem finns i enkel- och dubbelsidig version, med eller utan hjul och är konstruerad kring antingen en 

stålram, en trärygg eller ett krysstag. Gavlar finns i melaminbelagd spånskiva, täcklackerad spånskiva/MDF och 

fanerad spånskiva.

GAVLAR

    Yttergavlar i trä

    Exponeringsgavel

    Gavelhylla

TILLBEHÖR

    Hjul 

    Skyltning

    Belysning

    Bokstöd

    Exponering

FUNKTIONER

    Tidskriftsexponering 

    Förvaring 

    Exponeringslådor  

FÄRGER

Metallkomponenterna kan 
pulverlackeras i valfri färg. 

Träkomponenterna kan levere-
ras i ett urval av melamin-
dekorer, täcklackerade i valfri 
kulör eller med olika träfaner.

KONSTRUKTION

Hyllsektionerna kan byggas 
med följande alternativ:

    Stålram

    Trärygg

    Krysstag

HJUL

    Hjulram med synliga hjul

    Hjulram med dolda hjul

    Hjulplatta


