
INFORM DISKSYSTEM

INFORM



INFORM COUNTER

För serviceinriktade bibliotek

Inform-disken passar den nya generationens serviceinriktade bibliotek då den klarar de krav som informationsål-

dern ställer på moderna utrymmen: den är en plats som skapats av människor för människor.

Inform är ett moduluppbyggt möbelsystem. Raka och svängda element kan användas som fristående diskar eller 

kombineras som du önskar. Bordskivorna och sidogavlarna har formgivits för att skapa en obruten ram som för-

enar de enskilda elementen till en optiskt sammanhållen enhet. Disken finns i två höjder; 740 och 1000 mm såväl 

som höjdjusterbar. På speciell förfrågan kan vi också enkelt anpassa Inform-disken till RFID-system.

REKTANGULÄRA OCH SVÄNGDA

Både de rektangulära och de 45° 
och 90� svängda elementen kan 
användas som enskilda, fristående 
diskar eller kombineras på många 
sätt för att skapa just den disk som 
du behöver.

Vår Inform-disk är informativ – de integrerade modulerna för förvaring och exponering ger många möjligheter för 

att presentera diverse media. Enheten för hörnexponering gör att du kan presentera tips om kommande händelser 

på ett organiserat sätt, och presentationsskåp kan exponera nyförvärv. Dessutom ger olika tillbehör såsom infor-

mationsskyltar, överhyllor, väskhyllor eller böcker samt dekorativa paneler funktioner och plats för information till 

disken.



INDRAGEN FRONT

Kombinera rektangulära eller svängda diskar med en 
modul som har indragen front. Detta utförande gör 
disken lättillgänglig från båda sidor och passar även 
bra för rullstolar.

Frontpanelen är placerad 30 cm från diskens 
framkant.



HÖJDJUSTERBAR DISK

Den höjdjusterbara disken är en tvådelad kon-
struktion bestående av en rörlig ovandel och 
en fast undre del. Den rörliga delen av disken 
glider längs kanterna på den fasta enheten vilket 
minimerar eventuella säkerhetsrisker.

Med den elektriskt höjdjusterbara disken kan 
man anpassa arbetshöjden från 680 till 1180 
mm.
 



HÖRNDISK

Hörndisken kombinerar två rek-
tangulära element med en tre- eller 
fyrkantig hörndisk.

Du kan också välja att lägga till en 
exponeringsenhet i hörnet.

INFORMATIONSBORD

Inform Informationsbord utökar arbetsytan 
med ett extrabord. Det erbjuder en öppen och 
informell plats för att interagera med biblioteks-
besökarna.

Välj mellan Informationsbord med antingen fot 
eller panel.



FÖRVARING OCH EXPONERING

Det finns olika alternativ för expone-
ring och förvaring till Inform-disken.

Bland annat finns enheter för hörn-
exponering samt skåp med expone-
ring på framsidan och förvaring på 
insidan.



FUNKTIONER

Lägg till funktioner till Inform-
disken för att göra den mer 
funktionell och användarvänlig.

De funktioner som finns är 
bland annat hyllplan, väskhyl-
lor, överhyllor, informations-
skyltar, dekorationspaneler 
och självhäftande dekaler till 
frontpanelerna.
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DIMENSIONER

Rektangulära diskar
    Bredder: 600/800/1000/1200/1400/1600
    Höjder: 740/1000 och höjdjusterbar 680-1180 mm
    Djup: 800 mm

Svängda diskar 45� och 90�
    Höjder: 740/100
    Inre och yttre radie 45�: 1550/2350 mm
    Inre och yttre radie 90�: 500/1300 mm

DETALJER

För en komplett översikt över 
Inform-disken, se de tekniska 
specifikationerna på vår hemsida:

www.eurobib.se

FAKTA

Produktdetaljer

Inform-disken känns lätt igen på sina 40 mm tjocka gavlar som skapar en kontinuerlig ram runt disken. Disken 
kan användas fristående eller i valfria kombinationer, med raka och svängda moduler, i två höjder (740 och 1000 
mm) såväl som höjdjusterbara, vilket sammantaget erbjuder en stor mängd möjliga kombinationer. 

MATERIAL

Disken produceras i 38 mm spån-
skiva och förses med 0,8 mm tjockt 
högtryckslaminat på bägge sidor.

Träpanelerna produceras i 19 mm 
spånskiva. Den rektangulära panel-
en har 0,3 mm melamin eller faner, 
och den svängda frontpanelen har 
0,8 mm tjockt högtryckslaminat.

PANELER

    Frontpaneler av trä för 
    rektangulära, svängda och 
    hörnmoduler

    Paneler av akryl i fyra färger för 
    rektangulära och svängda diskar 
    (med möjlighet till LED-
    belysning)

ELEMENT

    Rektangulär/svängd disk
    Indragen disk
    Höjdjusterbar disk
    Hörndisk
    Informationsbord
    Exponering och förvaring
    Trappdisk (kombination av 
    moduler med olika höjder)

FUNKTIONER

    Väskhyllor
    Överhylla med informationsskylt
    Överhylla med väskhylla
    Dekorationspaneler
    Informationsskyltar
    Funktionella tillbehör

FÄRGER

Vi har ett standardurval av färger 
för träytor som är antingen faner, 
högtryckslaminat eller melamin. 
Andra färger och utföranden kan 
fås på begäran.

Vi har ett standardurval av pulver-
lackerade RAL-färger för metall-
delarna. Andra färger kan fås på 
begäran.

KONFIGURATIONER

Se ett brett urval av konfigurationer i 
de tekniska specifikationerna.


