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Bra att veta

TACK, VI 
ÄLSKAR ER OCKSÅ!

BIBLIOTEKSDESIGN

Att skapa ett bibliotek med sin alldeles 
egna identitet är en konstform.

Utöver sortimentet i Eurobib Directs 
katalog och nätbutik, erbjuder vi ett 
unikt kunnande kring bibliotekens plan- 
och inredningslösningar under varumärket 
BCI. Vi skapar trendsättande miljöer i ett 
ständigt föränderligt bibliotekslandskap. 
Kontakta oss och följ vår resa på 
www.lammhultsbiblioteksdesign.se. 

Håll dig uppdaterad med våra senaste 
projekt, trender, produktnyheter och tips!  

REGNBÅGS-
LITTERATUR

SYMBOLFÖRKLARINGAR
 

 
Verktygssymbolen visar att varan skall 
monteras. Standardverktyg kan behö-
vas. Monteringsanvisning medföljer
eller kan laddas ned från nätbutiken.

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

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

 
Leveranstidssymbolen visar på varans 
leveranstid (anges i veckor), dvs. 2-4
veckor. Varor utan denna symbol finns
i regel på lager och levereras
omgående. 

Beställer du en lagervara före kl. 12.00 
effektueras i regel din beställning 
redan samma dag. Se därför efter i 
katalog eller nätbutik om vad som 
gäller för den vara du beställer

PRISER 
Alla angivna priser är exkl.
moms och frakt (fraktfritt
från 2.500:-).

FÖRBEHÅLL
OM ÄNDRINGAR 
Lammhults Biblioteksdesign AB förbe-
håller sig rätten att utan föregående 
varsel ändra villkor i katalogen, 
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  
EUROBIB DIRECT
Odlarevägen 16
Box 150
SE-221 00 Lund
Sweden
Tel: +46 46 31 18 00
Fax: +46 46 32 05 29 
direct@direct.se  
www.eurobib.se  

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST
Helgfri mån-fre
08.00 - 16.30

Nätbutiken är öppen dygnet runt.

Eurobib Direct är ett
varumärke hos Lammhults
Biblioteksdesign AB.
Org. no: SE556038885101
 
Vi är certifierade inom
ISO 14001 och 9001.
Vi håller vad vi lovar!

Hela 84% av alla dem som svarade 
på vår senaste kundundersökning* 
rekommenderar oss som leverantör. 
Det är lysande; för att inte säga 
nästan magiskt…

Vi är självklart både glada och stolta 
över resultatet. Det inspirerar och ger 
oss kraft i vårt ständiga förbättrings-
arbete. Vi arbetar alltid för att sätta 
kunden i högsätet.

På tal om magiskt; i årets katalog finner 
du fler än 100 produktnyheter! Kika på 
exponeringsställen Rabbit, Wolf, Lion
& Lioness, kollektionen Wild libraries 
med bilderbokslådor i form av elefan-
terna Elna & Elof och lejonet

Leopold eller exponeringssystemet  
On the green twig & On the bare twig 
bara för att nämna något.

Det är några nyheter där lekfull form, 
finurliga funktioner, glada färger, gedi-
gen konstruktion samsas med omsorg 
om dig, användarna (barn och vuxna)
och miljön.

Låt dig inspireras av vår nya katalog. 
Här finner du mycket mer av både 
nyheter och lösningar. Få tillgång till 
de senaste nyheterna genom att 
prenumerera på vårt nyhetsbrev på 
www.eurobib.se eller följ oss på 
facebook. Vi ger dig råd!



71

57

19

129

3

31

81

87

95

113

121

Exponeringsställ
Bokställ

Tidskriftsexponering

Exponeringslister

Exponeringsboxar

Exponerings- & 

presentationsställ 

Skyltkassetter

Affisch- & exponeringshållare

Bokstöd &
hyllsystem
Bokstöd

Glidskyddstejp

Hyllsystem i stål

Hyllsystem i trä

Hyllsystem i melamin

Barnmöbler & 
ungdomsmöbler
Sittmöbler

Barngrupper & lekredskap

Ljudfåtölj 

Rockhängare

Rumsavdelare

Sittkuddar

Flytt & förvaring
Bärkassar

Förvaringsboxar

Tidskriftsemballage

CD/DVD-emballage

Bokvård
Bokplast

Pocket- & tidskriftsomslag

Reparationstejper 

Etikettskydd

Konferens &
akustik
Konferensmöbler

Ljudabsorberande rumsavdelare

Whiteboardtavla

Utställningsskärmar

Arbets- & 
sökstationer
Arbets- & sökstationer 

Informationsdiskar

iPadstativ

Exponerings- & 
förvaringsmöbler
Väggexponering

Podier

Bok- & mediaexponering

Bilderbokslådor

Bok-, tidskrifts- & 

exponeringstorn

Medietorn 

AV-väljarfack & -förvaring

Bokvagnar &
återlämningsfack
Bok-, transport-, exponerings- 

& återlämningsvagnar

Återlämningsfack för inom-  

och utomhusbruk

Skyltning
Knubbar

Knubbetiketter

Bokstavsark

Symboletiketter

Magnetramar

Färgmarkeringar 

Skyltlister och hylletiketthållare

Skiljeplattor

Självhäftande symbolskyltning

Alfabetiskt sökordsregister



Inspiration 

och senaste 

nytt

Plocka frukterna 
på kunskapens träd  

2 års
garanti

Snabba
leveranser

Produkter
med omsorg
om miljön

Enklare attvälja, enklareatt beställa

Välkommen till eurobib.se
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Tänk klart så syns du mer!

Att guida biblioteksbesökarna rätt är en viktig uppgift. Att hjälpa dem upptäcka allt vad 
biblioteket har att erbjuda i form av nyheter är en annan. Några av våra bästa exponeringsställ 
är genomskinliga. Framhäv det du vill visa så mycket bättre.

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se.
Välkommen!

EXPONERINGSSTÄLL 
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Dekorativ exponering
Väck nyfikenheten...
Exponeringsställ och -lister som väcker 
uppmärksamhet. Använd fristående 
eller på vägg/hyllgavel. Exponera böcker 
eller annan media; allt från pocket till 
vinylskivor. Finns i flera olika färger och 
storlekar. Generösa exponeringsdjup. 

Material Lackerad metall.
Övrigt Nyckelhålsfäste.
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.

Owl
Populär exponeringshållare... 
Tillgänglig i tre olika format: S, M och L. 
Generösa exponeringsdjup.

Kapacitet S, exponeringsdjup: 25 mm  
M, exponeringsdjup: 43 mm  
L, exponeringsdjup: 55 mm

Format (B x D x H mm) 
S: 117 x 92 x 191 
M: 199 x 127 x 311 
L: 234 x 137 x 369

3371 S, röd 173:-
3372 S, vit 173:-
3373 M, röd 221:-
3374 M, vit 221:-
3375 L, röd 268:-
3376 L, vit 268:-

Familjen Uggla
Familjär exponeringslist...  
Vi har samlat den populära 
ugglefamiljen som en samlingspunkt 
för böcker och annan media i en 
vägglist för exponering. En kär 
familjesammankomst!

Format B600 x D55 x H383 mm
 Exponeringsdjup: 52 mm

3391       656:-   

Twigs
Odla läslusten... 
Dekorativt bokställ i det lite större 
formatet. Twigs finns även som 
bokstöd, se 3819 och 3820 s. 72. 

Format B226 x D110 x H246 mm
 Exponeringsdjup: 88 mm

3818       109:-   

Vi trollar 
fram 
magiska 
lösningar!

Nyhet!

Viktig information
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.
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Leaf
Naturligt stöd för olika media...
Passar böcker och AV-media i olika for-
mat. Kan användas både fristående och 
på vägg. Finns i två format, S och M. 
Generöst exponeringsdjup. 

Kapacitet S, exponeringsdjup: 25 mm 
M, exponeringsdjup: 43 mm

Format (B x D x H mm) 
S: 166 x 101 x 206 
M: 256 x 127 x 319

3384 S 221:-
3386 M 268:-

Lion & Lioness
För de riktigt läshungriga...
Lion är djurens konung. En roll som 
ställer krav på att vara extra snäll, klok 
och en förebild för alla. Låt Lion råda 
och vägleda läshungriga med goda 
lästips, dvs. något att sätta tänderna i 
med mersmak för dem som vill läsa på 
sina villkor. Det är en både angelägen 
och ansvarsfull uppgift. Därför har 
också Lion fått hjälp av sin livskamrat, 
Lioness. Det är inte för inte som Lion 
blivit en viktig och ofta använd symbol 
för böcker med lättläst text.

Format (B x D x H mm) 
Lion: B299 x D127 x H347 
Lioness: B228 x D127 x H285

 Exponeringsdjup: 56 mm
Övrigt V.v. notera att Lion fås i en 

lite mörkare gul färg jämfört 
med Lioness.

3394 Lion 295:-
3395 Lioness 260:-

Rabbit
Rent magisk…
Vi kan kanske inte trolla fram en kanin ur 
hatten men vi kan få kaninen att på ett 
magiskt sätt presentera böcker för dina 
besökare. Möt Rabbit, ugglefamiljens 
(3391) vän. Söt är bara förnamnet! 

  Format     B160 x D127 x H342 mm
 Exponeringsdjup: 56 mm

3392  221:-

Wolf
Stora stygga vargen presenterar...  
Ropa inte “vargen kommer” i onödan. 
Men här är stora stygga vargen i 
vart fall. Skenet bedrar; Wolf är mest 
läshungrig (med ständigt på jakt). Ett 
ställ för de besökare som vill sätta 
tänderna i en ruskigt spännande bok.  

Format B192 x D127 x H311 mm
 Exponeringsdjup: 56 mm

3393       221:-   

Den kloka ugglan ger råd!
Goda råd behöver inte vara dyra. 
Kika på s. 33. Förutom att skapa 
intresseväckande exponering 
med spännande böcker finner du 
även lösningar för att arrangera 
egna små konst eller foto-
utställningar.

Grrrrrr... 
Se även Lion & Lioness 
som ryggsignaturetiketter (2268) 
och knubbetiketter (2269) på 
s. 23 eller som pampig bilder-
bokslåda (7657) på s. 42.

Gör det enkelt för besökarna att 
finna böcker med lättläst text!

Nyhet!
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Slitz
Vägghängd tidskriftsexponering…
Allsidigt rack för exponering av tidskrifter, 
broschyrer eller andra trycksaker. 
Placeras på vägg eller hyllgavel enskilt 
eller flera bredvid varandra kant i kant 
eller omlott.

Format (B x D x H mm) 
300 x 90 x 120 
Slits: 260 x 60

Material Lackerad metall.
Design Bjarne Hjertvik för  

Eurobib Direct.

7698  396:-

You(r)tube
Lättplacerad list…
Smart, minimalistisk exponeringslist för 
broschyrer, foldrar m.m. för vägg eller 
hyllgavel med integrerad upphängning.  
Finns även med djupare slits för expo-
nering av böcker, se 7688. Enklare än 
så här blir det inte!

Format B600 x Ø80 mm 
Slits: B500 x 30/50 mm

Material Lackerad metall.
Design Bjarne Hjertvik för  

Eurobib Direct.

7689 30 494:-
7688 50  494:-

Nyhet!

Nyhet!

Viktig information!
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.
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Sharp
Stilfull exponering på vägg 
och gavel… 
Allsidig list för vägg- eller gavelexpo-
nering av böcker, tavlor med mera. 
Gruppera olika längder på vägg, 
använd enstaka på hyllgavlar eller 
placera flera intill varandra på ett 
effektfullt och iögonfallande sätt.

Försedd med nyckelhålsfästen och 
gummilist i botten på listen.

Format (B x D x H mm) 
280/580/1000 x 30 x  
22 (front)/65 (rygg)

Material Metall, vitlackerat eller stål.
Design Eurobib Direct.

Sharp 280
7690 vit 478:-
7691 stål  478:-

Sharp 580
7692 vit 570:-
7693 stål 570:-

Sharp 1000
7694 vit 719:-
7695 stål 719:-

Den kloka ugglan ger råd!
Till Sharp exponeringslister kan du med 
fördel använda magnetiska etikettlister, 
3336, 3338-3341 och skriv för hand eller 
med märkmaskin, 3347 eller 3349 för 
tydlig skyltning. Se s. 27.

Exponeringslist
Stilfull exponering på vägg... 
Allsidig exponeringslist med framkant
för väggmontering. Placeras enskilt eller 
gruppera flera i sidled eller höjd.
Försedd med nyckelshållsfäste.

Format B500/750/1000 x D96 mm
Material Melamin på spånplatta.

Vita
82850 500 562:-
82851 750 620:-
82852 1000 679:-

Svarta
82853 500 562:-
82854 750 620:-
82855 1000 679:-

Nyhet!
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Cube
Smarta, vägghängda exponeringshållare
med nyckelhålsfästen i kraftig akryl med
hög detaljfinish.

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för Eurobib Direct.

Exponeringslist
Allsidig list med framkant…
Lämplig för normalböcker m.m.

Format B500/600 x D80 x H90 mm 
Exponeringsdjup: 75 mm

6724     500 189:-
6725     600 205:-

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

Format B320 x D160 x H320 mm 
Exponeringsdjup: 47 mm

6703      588:-

Exponeringshållare
Lyft fram det du vill visa…
Hållare med bakåtvikta distansfästen. 
Lämplig för normalböcker och böcker i 
det lite större formatet.

Format B500 x D160 x H220 mm 
Exponeringsdjup: 75 mm

6726      410:-

Akrylställen levereras
med skyddsfilm. Dra av 
denna innan användning.

Viktig information!
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.
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Cube 
Ställ i kraftig akryl med hög detaljfinish.

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för Eurobib Direct.

Mediaställ
Smart allroundställ för böcker och
AV-titlar.

Format B120 x D120 x H180 mm 
Exponeringsdjup: 40 mm

Enhet 10 st.

6700  475:- /fp.

Bokställ
Ställ som lyfter upp böckerna. Finns i
två bredder.

Kapacitet 1-3 normalböcker.
Format B150 x D100 x H172 mm 

Exponeringsdjup: 60 mm
Enhet 4 st.

6701 smal 306:- /fp.
6702 bred 604:- /fp.

Medieställ, 3 våningar
Enkelsidigt ställ för frontexponering
av böcker i tre våningar. Det generösa
hyllplansdjupet ger plats för upp till två
titlar per plan. Utmärkt för exponering
av exv. nyheter på infodiskar, bord,
fönsterkarmar. Finns i två bredder. 
Stativ i lackerat stålrör med glidfötter.

Kapacitet 6-18 normalböcker.
Format B200 x D340 x H465 mm 

Exponeringsdjup: 70 mm
Villkor 

6710 smal 730:-
6711 bred 956:-

Bokvagga   
Favorit i repris… 
En välbeprövad lösning i ny tappning. 
En behändig vagga att förvara, förflytta 
och exponera böcker och annan media 
i. Exklusivt och iögonfallande tack vare 
akrylens tjocklek och höga finish.
Skylta upp med exempelvis återlämnade 
böcker genom att placera dem i vaggan 
på bord, disk eller på en bokvagn. 
Placerad på ett hyllplan bidrar den till 
att skapa en fin fokuspunkt. Idealisk 
även för studerande som önskar flytta 
med sig utvalda referensverk till en 
studieplats. Lätt att ta med sig.

Enkel montering tack vare det smarta 
plug-in systemet.

Format (B x D x H mm)  
310 x 250 x190 
Inv. mått: 285 x 160 x 185

Material Akryl, PMMA, glass look.
Design Franz James för Eurobib Direct.

3576  499:-

Nyhet!
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Broschyrställ
Ställ A4
Enkelt ställ med generös rygg.

Format (B x D x H mm) 
A4: 210 x 145 x 260

3452 A4 128:-

Åke
Allsidigt ställ med fyra fack i etage.

Format B320 x D175 x H270 mm
Villkor 

3415 orange 549:-
3416 blå 549:-
3417 klar 549:-

Skylthållare
Smart skylthållare i akryl för broschyr-
ställ Åke. Skapa egna infotexter eller
skyltar på papper. Stick in från sidan.
Klart! Fästs med dubbelhäftande tejp 
på ställets baksida.

Format B310 x H200 mm 
Exponeringsyta:  
B310 x H145 mm

341710  79:-

Akrylställen levereras
med skyddsfilm. Dra av 
denna innan användning.

Skyltställ
Praktiska ställ för skyltning och information.
Finns i flera storlekar.

Format (B x D x H mm) 
A5: 150 x 100 x 215 
A4: 210 x 115 x 300 
A3: 300 x 140 x 435 
A4 liggande: 300 x 90 x 216

3414 A5 68:-
3426 A4 97:-
3427 A3 172:-
3448 A4 liggande 107:-
 

Exclamation mark
Väck nyfikenheten…
Exklusiva bokställ i genomfärgad akryl. 
Hög detaljfinish. Idealiska som fokus-
punkter; ge böckerna en attraktiv och 
generös inramning! 

Format B210 x D130 x H200 mm 
Exponeringsdjup: 40 mm

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för Eurobib Direct.

3565 vit 236:-
3566 svart 236:-
3567 bordeaux 236:-

Kaxig
Multifunktionellt ställ…
Smart exponeringsställ för såväl bok 
som läsplatta. Ställets utformning i 
kombination med den transparenta 
akrylen skapar en fin fokuspunkt. 
Lättplacerat och med attityd passar 
det lika bra i bokhylla, på disk som i 
skyltfönster.  
Finns i två storlekar.

Format (B x D x H mm) 
Maxi: 169 x 140 x 140 
Exponeringsdjup: 58 mm 
Mini: 117 x 100 x 100 
Exponeringsdjup: 41 mm

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för Eurobib Direct.

3571 maxi 148:-
3572 mini 121:-
 

Nyhet!

Nyhet!
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Bokställ
Allsidiga, stapelbara ställ i olika höjder,
bredder och utformning i klar eller blå
akryl.

Låga & smala
Finns i klar resp. blå akryl.

Format B80 x D180 x H125 mm

3418 klar 32:-
3408 blå 32:-

Låga & breda
Finns i två storlekar (S och L) i klar akryl.

Format (B x D x H mm) 
S: 300 x 180 x 130 
L: 720 x 180 x 130

3425 S, klar 75:-
3420 L, klar 173:-

Höga & smala
Finns i klar och blå akryl.

Format B200 x D185 x H260 mm

3432 klar 101:-
3465 blå 101:-

Höga & breda
Finns i två storlekar (S och L) i klar akryl.

Format (B x D x H mm) 
S: 400 x 185 x 260 
L: 700 x 185 x 260

3435 S 201:-
3423 L 352:-

Linnea & Anneli
Allsidiga ställ i det lite mindre formatet.
Passar även för böcker. Finns i två
storlekar.

Format (B x D x H mm) 
Linnea: 80 x 90 x 120 
Anneli: 80 x 115 x 200

3424 Linnea 53:-
3442 Anneli 90:-
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Wave
Alltid lika överraskande ställ…
Skapa fokuspunkter med spännande
ljuseffekter på eller i bokhyllorna som
väcker besökarnas intresse. 

Passar till såväl böcker, broschyr
och informationsmaterial. 

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

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för Eurobib Direct.

Enkelsidig

Format B430 x D180 x H237 mm

6760 glass look 581:-
6761 lime 664:-
6762 röd 664:-
6763 blå 664:-

Dubbelsidig

Format B430 x D300 x H237 mm

6764 glass look 848:-
6765 lime 961:-
6766 röd 961:-
6767 blå 961:-

Dubbelsidigt ställ
Ställ för exponering från två håll och
med god kapacitet.

Format B710 x D300 x H310 mm

3429  425:-

Ställ i etage
Ställ för exponering på två plan med
god kapacitet. Finns i två storlekar (S
och L) i klar akryl.

Format (B x D x H mm) 
S: 320 x 350 x 290 
L: 700 x 350 x 290

3412 S 208:-
3436 L 457:-

Ställ i vitt

Format B110 x D110 x H130

0452  55:-

Gillar du färger? 
Då vill du älska alla våra 
färgstarka möbler på s. 95-112!
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Variabel exponeringshöjd...
Perfekt förvaring och exponering av 
lite tjockare magasin och/eller böcker. 
Exponeringsdjupet på boxen kan 
varieras genom att man placerar bot-
tenplattan i de slitsade uttagen mitt på 
sidostyckena istället för längst ned. 
Boxen levereras som platt paket och du 
sätter snabbt och enkelt ihop den tack 
vare den smarta plug-in systemet. 

Format B230 x D320 x H160 mm

50327  641:-

Förvarings- &  
Exponeringsbox
Precis som med Wave exponeringsställ 
kan du med dessa boxar skapa färg-
glada, intresseväckande fokuspunkter.

Material Akryl, PMMA.

Färgstarka exponerings-/
förvaringsboxar...
En box, två användningsområden – 
använd med öppningen upptill och fyll 
med olika temaprodukter eller give-
aways; vänd på den och nyttja den som 
podie för exponering av broschyrer, 
böcker med mera. Utmärkt att använda 
även till tillfälliga utställningar.

Trekantig

Format B270 x D270 x H250 mm 
Inv. höjd: 200 mm

50328 glass look 788:-
50329 lime 851:-
50330 röd 851:-
50331 blå 851:-

Fyrkantig

Format (B x D x H mm) 
180 x 260 x 165 
Inv. mått: 170 x 250 x 120

50332 glass look 629:-
50333 lime 651:-
50334 röd 651:-
50335 blå 651:-

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

Format (B x D x H mm)  
Maxi: 220 x 300 x 160/200 
Mini: 168 x 258 x 101/154

50336 maxi (A4) 336:-
50337 mini (A5) 231:-

Allsidig box...
Box för förvaring och exponering.

Format B140 x D210 x H150 mm 

50326  166:-

Nyhet!

Nyhet!
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82390 (82391)

Presentationsställ
Ställ i kraftig transparent akryl. Lika
enkla som genialiska.

Material Akryl, PMMA.

Marit
Podier för utställning. Levereras i två
storlekar/förpackning.

Format (B x D x H mm) 
S: 270 x 270 x 270 
L: 300 x 300 x 300

Enhet 2 st.

82392  626:- /fp.

Astrid
Ställ för uppslagen bok.

Format (B x D x H mm) 
A4: 438 x 305 x 155 
A5: 320 x 220 x 113 

Enhet 2 st.

82390 A4 860:- /fp.
82391 A5 805:- /fp.

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

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

Villkor 

3390  358:-

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

Kapacitet En el. flera beroende på 
format.

Format B120 x D200 x H165 mm 
Exponeringsdjup:  
ca. 75 mm

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för Eurobib Direct.

3561 orange 263:-
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Skyltkassett för tidskriftsexponering
Smart skyltkassett för tidskriftsexpone-
ring. Placeras på plana ytor såsom hyll-
plan, bord och disk. Finns i två bredder.

Format (B x D x H mm) 
12-fack: 884 x 120 x 204 
9-fack: 707 x 120 x 204

Material Akryl, PMMA.

34410 12-fack 1.278:-
34411 9-fack 1.074:-

Hyllställ 900
Smart ställ med sex fack i kraftig,
transparent akryl för frontexponering av
böcker och andra medier. Medger förva-
ring i kombination med exponering.
Passar till de flesta hyllsystem. 

Kapacitet 12-18 normalböcker.
Format B895 x D145 x H190 mm 

Fack: 95 mm 
Material Akryl, PMMA.
Enhet 4 st.
Design Niklas Dahlman för  

Eurobib Direct.

6720  2.735:- /fp.

Polymetylmetakrylat, PMMA
Glasklar, amorf termoplast. Goda optiska egenskaper, hög hårdhet och 
ytfinish  och utomhusbeständighet. Angrips lätt av klorerade kolväten, 
alkoholer, ketoner samt starka syror, men tål olja och baser. 
Kallas ofta Plexiglas.

Miljöpåverkan: Är huvudsakligen olöslig i vatten. Låg sannolikhet för
bioackumulering. Ej nedbrytbar i jord och vatten. Förbränning och termisk 
nedbrytning leder till frigörande av toxisk, irriterande och brännbara 
ämnen.

Broschyrhållare, 3-fack
Visa och förvara information i olika
format i ett och samma fack.
Lättåtkomlig, bågformad hållare i
rökfärgad plast för montering på vägg
var för sig eller i kombination (hakas
enkelt fast i varandra). Den funktionella
V-formade fronten medger lättåtkomlig
förvaring/exponering även av mindre
trycksaker såsom kuvert, blanketter eller
broschyrmaterial.

Format B361 x D86 x H270 mm  
Invändigt: B320 x H220 mm

Material  Plast, PS.
Övrigt Beslag för upphängning
 medföljer.

2043  604:-

Plasters egenskaper & miljöpåverkan
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Hållare
Hållare till spårade gavlar eller vägg för 
böcker, broschyrer eller andra media.

Material Akryl, PMMA.

Exponeringshållare
Hållare för spårade gavlar.
Finns i två storlekar, S och L.

Format (B x D x H mm) 
 S: 100 x 135 x 250
 L: 190 x 170 x 275 

Exponeringsdjup: 64 mm

34459 S 67:-
34460 L 93:-

Hållare, vägg
Hållare för frontexponering.
Placeras på gavel, vägg eller pelare.

Kapacitet Exponeringsdjup: 45 mm  
Framkantslist: 150 mm 
Hyllavstånd: 300 mm

2-fack (B x D x H mm)
0252 480 x 55 x 625 1.951:-

4-fack (B x D x H mm)
0254 480 x 55 x 1230 3.448:-

Affischhållare,
hyllgavel
Affischhållare med reflexfri yta.
Lämpar sig väl för exv. informations-
tavlor som bör synas tydligt.
Hängs över hyllgavel, med max. 22 mm
bredd.

Format A4, B210 x D30 x H322 mm

3454  112:-

Viktig information!
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.

Exponeringshållare, 
metall
Tåliga hållare för spårade hyllgavlar och 
Quattro exponeringstorn. Frontexponera 
tidskrifter, böcker i olika format eller 
annan media. Finns i två olika modeller; 
Stora Z, Lilla z med skavskydd baktill.

Format (B x H mm) 
Stora Z: 260 x 190  
Exponeringsdjup: 62 mm 
Lilla z: 200 x 150 
Exponeringsdjup: 62 mm

Material Vitlackerad metall. 

34455  stora Z 173:-
34456  lilla z 152:-

Nyhet!
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Tidskriftsbox
Praktisk tidskriftsbox för hyllplan med
djup upp till 250 mm. Försedd med 
klaff med plats för att exponera aktuell 
tidskrift med omslaget mot besökaren. 

Tidskriften hålls på plats med hjälp av 
en transparent täckfolie.

Format B320 x D260 x H320 mm
 Stapelhöjd: 140 mm
Material Lackerad metall.
Design Schulz Speyer.
Enhet 2 st.

5794 grå 1.523:- /fp.
5809 vit 1.523:- /fp.

Tidnings- &
tidskriftskäppar

Material Aluminiumprofil eller stav
 och handtag i bok.

Tidningskäpp
Passar tabloider upp till H460 mm.

Format L600 mm

2036  182:-
  
Tidningskäpp
Passar tidningar upp till H605 mm.

Format L765 mm

2039  290:-

Kroklist
Praktisk kroklist för upphängning av 
tidnings-/tidskriftskäppar. Kroklist 
(förborrad) för väggmontage medföljer.

Kapacitet 8 tidnings-/tidskriftskäppar.
Format B800 x D12 x H45 mm

2040  336:-

Tidskriftskäpp
Passar tidskrifter upp till H350 mm.

Format L525 mm

2038  169:-

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

Format B210 x D70 x H77 mm
 Exponeringsdjup: 38 mm
Material Lackerad metall.
Design Franz James för Eurobib Direct.

3570   287:-
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Now
Stringent tidskriftsrack…
Lättplacerat, vägghängt exponerings-
rack med generösa fack. 
Lika lättåskådligt som lättåtkomligt. 

Format B290 x D80 x H1040 mm 
Exponeringsdjup: 65 mm

Material Lackerad tråd.
Design Louise Hederström.

5952 vit      966:-   
5953 svart      966:-  

Magbag The Original
Handfast och lättburen 
tidskriftshållare…
Tålig ”bärkasse” för tidskrifter och 
magasin. Idealisk för att skapa ordning 
och reda samt för att signalera om 
tidningsläsande.  

Format B300 x D100 x H380 mm
Material Lackerad metall.
Design Malin Lundmark.

5954 vit      525:-  
5955 svart      525:-  

Minnie Mae Paper
Lättplacerat bord för tidningsläsare…
Idealiskt litet bord med förvaringsmöj-
ligheter för exv. tidningar, handväskor 
eller bärkassar. Lätt att flytta; låt dina 
besökare göra det bekvämt för sig (och 
få uppsikt över sina tillhörigheter).  

Format B620 x D225 x H490 mm
Material Lackerad tråd. Skiva i form-

pressad björkplywood.
Design Louise Hederström.

5962 vit      1.659:-   
5963 svart     1.659:-    
5964 blå      1.659:-    
5966 grå     1.659:-    
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Vägled besökarna!

Allt du behöver och mycket mer som gör det enklare för dina besökare att finna fram till rätt 
bok. Lägg härtill hyllmarkeringar, hyllplansskyltar, märkmaskiner och allt annat smått och gott 
kring märkning och etikettering. 

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se
Välkommen!

SKYLTNING
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Byggbar Knubb
Knubben, den mångsidiga och flexibla
hyllmarkeringen, framtagen i en miljö-
vänlig plast. Knubben består av tre 
delar; två yttersidor och en bottenplatta. 
Detta innebär att du själv kan bygga
knubben i olika färger (grå, grafitgrå
eller röd) och storlek (bredd), allt efter
dina behov. Knubben levereras med
en vanlig bottenplatta, men kan även
fås med s.k. stopper, bokstödsplatta
med glidskyddstejp eller hyllkantsklämma. 
Ytterligare en finess är den dubbelsidiga 
transparenta etikettlisten, detta gör det 
lättare för dig och låntagaren att finna 
fram till t ex. rätt ämnesområde.

Material  Plast, PP.

Knubb

Format B36 x D125 x H222 mm

Utan bottenplatta
3262 grå 29:-
3308 grafitgrå 29:-
3292 röd 29:-

Med bottenplatta
3282 grå 36:-
3300 grafitgrå 36:-
3293 röd 36:-

Med stopper
3281 grå 40:-
3291 röd 40:-

Med bokstödsplatta
3283 grå 66:-
3290 röd 66:-

Dubbelknubb

Format B73 x D125 x H222 mm

3284 grå 70:-
3301 grafitgrå 70:-
3263 röd 70:-

Tillbehör
Passar Knubb 3262, 3308 och 3292.

Stopper
3285 grå 15,5:-
3303 grafitgrå 15,5:-
3295 röd 15,5:-

Bottenplatta
3286 grå 12,5:-
3304 grafitgrå 12,5:-
3296 röd 12,5:-

Bokstödsplatta
3287 grå 40:-
3305 grafitgrå 40:-
3297 röd 40:-

Insats för dubbelknubb
3288 grå 34:-
3306 grafitgrå 34:-
3298 röd 34:-

Hyllkantsklämma
3289 grå 20:-
3307 grafitgrå 20:-
3299 röd 20:-

Etikettlist
Dubbelsidig transparent etikettlist som
gör det möjligt att läsa etiketterna från
båda håll. Listen bildar en trekant 
ytterst på knubben.

3294  38:-
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Knubb, trä
Hyllmarkering eller avdelare…
Gedigna knubbar; enkel eller dubbel,
för egen textsättning eller för självhäf-
tande etiketter. Kan även förses
med glidskyddstape, se 2725.

Format (B x D x H mm)  
Enkel: 35 x 135 x 232  
Dubbel: 70 x 135 x 232

Material Lackerad MDF.
Enhet St./fp.  

Enkel: 10 st.  
Dubbel: 5 st.

3350 enkel 1.379:- /fp.
3351 dubbel 869:- /fp.

In-between
Alltid lika överraskande…
Exklusiva, moderna hyllmarkeringar i
tjock fluorescerande akryl med hög
detaljfinish. Finns även i akryl som 
påminner om glas, se glass look. 
Integrerad etikettlist i klar akryl med-
följer. Skapa orienteringspunkter med 
spännande ljuseffekter i bokhyllorna 
för besökarnas vägledning.

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

Material Akryl, PMMA.
Design Franz James för  

Eurobib Direct.

Utan stopper

Format   B63 x D129 x H239 mm  
Tjocklek: 6 mm

3312   glass look 194:-
3313   lime 221:-
3314   röd 221:-
3315   blå 221:-

Med stopper

Format   B63 x D129 x H239  
+ 25 mm för stopper.  
Tjocklek: 6 mm

3317   glass look 205:-
3318   lime 231:-
3319   röd 231:-
3320   blå 231:-

Universalknubb

Kapacitet 2 st. knubbetiketter.
Format B3 x H210 mm  

+ 10 mm för stopper.
Enhet 10 st.

3237 grå 348:- /fp.
3229 grafitgrå 348:- /fp.

Universal med stopper

Format   B8 x D129 x H239  
+ 25 mm för stopper.  
Tjocklek: 8 mm

3321   glass look 347:-

In-between serien är mer använ-
darvänlig jämfört med våra 
byggbara knubbar i plast.
Den något högre höjden (anpas-
sade till normalböcker; H220 mm), 
hålrummet baktill och att de är 
tillverkade i ett stycke gör dem 
lättare att greppa. 

Etiketthållaren passar samtliga 
Eurobib Directs knubbetiketter 
om B31 mm, se följande sida. 
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Knubbetiketter breda, A-Z

Format B69 x H217 mm
Material Plast, PVC.
Text A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ och Ü.
Enhet 30 st.

3216  252:- /fp.

Otryckt knubbetikett

Format B31 x H217 mm
Material Papper, vitt.
Enhet 100 st.

3210 röd 51:- /fp.
3206 vit 41:- /fp.

Knubbetiketter
Knubbetiketter A-Z

Format B31 x H217 mm
Material Plast, PVC.
Text A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ och Ü.
Enhet 30 st.

3208  142:- /fp.

Etikettskydd för smal knubb

Format B32 x H217 mm
Material Plast, PVC.
Enhet 25 st.

3203  57:- /fp.

Lion knubbetiketter i löpande bana

Format B31 x H217 mm
Material Papper, vit.
Enhet 5 etiketter/ark.

2269  53:- /fp.

Otryckt knubbetikett i löpande bana

Format B31 x H217 mm  
(5 etiketter per ark).

Material Papper, vitt.
Enhet 20 ark (100 st.).

3211 röd 172:- /fp.
3226 vit 161:- /fp.

Otryckt bred knubbetikett

Format B69 x H217 mm
Material Papper, vitt.
Enhet 25 st.

3246 röd 75:- /fp.
3215 vit 57:- /fp.

Etikettskydd för bred knubb

Format B70 x H217 mm
Material Plast, PVC.
Enhet 25 st.

3247  64:- /fp.

Nyhet!
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Symboletikett
Regnbågshjärtan för alla…
Märk bokryggar, CD/DVD eller annan 
media med självhäftande etiketter på ark. 

Format Ø15 mm 
Material Vinyl.
Enhet  1 ark, 224 etiketter.
Design  Eurobib Direct.

 
2300  108:-

Bokstav ark, set
Märk bilderböcker och seriealbum…
Etiketter i större format. Lämpliga för 
märkning av såväl böcker som hyllgavlar 
och bilderbokslådor. Säljs även separat 
med en bokstav/ark, se 2410-2441. 

Format 30 x 30 mm 
Text 1 ark/bokstav: 
 A-Z + Å, Ä, Ö, Ü, Æ and Ø.
Enhet  32 ark.

2442  868:- /fp.

Bokstav ark

Enhet  63 bokstav/ark.

2410 A 58:- /ark
2411 B 58:- /ark
2412 C 58:- /ark
2413 D 58:- /ark
2414 E 58:- /ark
2415 F 58:- /ark
2416 G 58:- /ark
2417 H 58:- /ark
2418 I 58:- /ark
2419 J 58:- /ark
2420 K 58:- /ark
2421 L 58:- /ark
2422 M 58:- /ark
2423 N 58:- /ark
2424 O 58:- /ark
2425 P 58:- /ark
2426 Q 58:- /ark
2427 R 58:- /ark
2428 S 58:- /ark
2429 T 58:- /ark
2430 U 58:- /ark
2431 V 58:- /ark
2432 W 58:- /ark
2433 X 58:- /ark
2434 Y 58:- /ark
2435 Z 58:- /ark
2436 Å 58:- /ark
2437 Ä 58:- /ark
2438 Ö 58:- /ark
2439 Ü 58:- /ark
2440 Æ 58:- /ark
2441 Ø 58:- /ark

Reflexer
Reflekterande nattugglor…
Välj självhäftande reflexer eller reflexer 
med kullänk. Alltid på plats! 
Fäst de självhäftande på torr, ren yta; 
ytterplagg, ryggsäck, cykelhjälm etc. 
(tvättbar i 40°C). 

Förpackning med osorterade färger;  
blå, vit, orange.

Format B40 x H67 mm  
Total längd med länk: 145 mm

Material Plast, PP.
Design  Louise Hederström för  

Eurobib Direct.
Enhet  40 st.

82449 självhäftande 524:- /fp.
82450 kullänk  635:- /fp.
 

Lion
Etiketter till lättläst…
Låt lejonet råda och vägleda läshungriga 
med goda lästips, för att ge mersmak för 
dem som vill läsa på sina villkor. En både 
angelägen och ansvarsfull uppgift.
I bland annat Norge och Tyskland är 
lejonet redan idag en välkänd symbol för 
lättläst till barn och unga. 

Att erbjuda ”Lättläst” på bibliotek är en 
viktig komponent för att tillgängliggöra 
bibliotekets tjänster oavsett läsförmåga 
eller funktionsnedsättning. För att nå mål-
gruppen barn och unga med lättläst lit-
teratur kan ”läslejonet” fungera som ett 
hjälpmedel. Här som ryggsignaturetikett 
och som knubbetikett se föregående sida.

Design  Louise Hederström och Dan 
Johnson för Eurobib Direct

Ryggsignaturetiketter

Format Ø15 mm 
Material Vinyl
Enhet  1 ark, 224 etiketter.

2268  108:-

 
 

Grrrrr...
Se även Lion & Lioness som expo-
neringsställ (3394 / 3395) på s. 5 
eller som pampig bilderbokslåda 
(7657) på s. 42.
Gör det enkelt för besökarna att 
finna böcker med lättläst text!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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Magnetisk tejp, 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.

Format B20 mm x L10 m  
Tjocklek: 0,7 mm

3337   258:-

Limmets egenskaper gör det möjligt att avlägsna den 
självhäftande ramen från underlaget upp till två år efter fastsättning 
utan att använda lösningsmedel.
Applicering på målade, belagda eller laminerade ytor rekommenderas 
inte, då dessa ytor i vissa fall kan skadas när produkten tas bort.

Magnetram, självhäftande 
Självhäftande ram att placera på dörr,
vägg, hyllgavel etc. Dubbelsidiga info-
blad kan läsas från två håll. Ramen kan
placeras både stående eller liggande.
Den öppningsbara framsidan med mag-
netiserad ram gör det enkelt att byta
innehåll. Finns i svart och silver.

Material Plast, PVC med magnetisk ram.
Enhet 2 st.

Svart
3770 A3 379:-/fp.
3764 A4 195:-/fp.
3765 A5 144:-/fp.
3766 A6 103:-/fp.

Silver
3771 A3 379:-/fp.
3767 A4 195:-/fp.
3768 A5 144:-/fp.
3769 A6 103:-/fp.

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

Material Aluminium med akrylfront.

Bredd 149 mm
3755 H52,5 mm  103:-
3756 H105,5 mm  125:-
3757 H148 mm  151:-
3758 H210,5 mm  314:-
3759 H297,5 mm  254:-

Bredd 210 mm
3760 H148,5 mm  233:-
3761 A4, stående  368:-

Bredd 297 mm
3762 A4, liggande  368:-
3763 A3, stående  656:-

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

Format A4
Material Plast med magnetisk ram. 
Enhet 2 st./fp.

3774 svart 252:- /fp.
3775 silver 252:- /fp.

Kardborre
För fastsättning på textilytor, såsom 
skärmväggar och akustikplattor och 
annat med textilyta. Försedd med 
kardborreband på baksidan samt 
magnetisk ram.

Format A4
Material Plast med magnetisk ram. 

3860 svart 126:- 
3861 silver 126:- 

Rubrikram
Använd som informationshållare för 
text/bild på hyllgavlar, whiteboardtavlor, 
skåp av metall etc. Kombinera gärna 
med Magnetram Plus. Lätt att byta och 
anpassa textbudskap. 

Ramen passar i storlek som rubrik-
hållare för A4 stående.

Format (B x H mm) 
236 x 66 
Storlek för etiketten: 210 x 40

Material Plast med magnetisk ram. 
Övrigt Notera att rubrikramen 

består endast av magnetisk 
frontsida med ram.

Enhet 5 st./fp.

3776 svart 268:- /fp.
3777 silver 268:- /fp.

Skylthållare
Fristående skylthållare i metall och med 
silverfärgad magnetram för A4-format. 
Byt snabbt och enkelt information utan 
att förlora estetik. Hållaren är lätt kon-
kav vilket ger en bekväm, ergonomisk 
läsvinkel. Kan användas i både stående 
och liggande format. För inomhusbruk. 

Format (B x D x H mm) 
Stående 235 x 150 x 335 
Liggande: 320 x 170 x 235

Material Metall, plast med magnetisk 
ram.  

3794  420:- 

Affischhållare
Självhäftande affischhållare med mag-
netisk ram att använda på fönster, 
glasdörrar och andra släta ytor. Ramen 
kan fästas på insidan av ett fönster för 
dubbelsidig visning och kan användas 
för både stående och liggande format. 
Ramens placering kan enkelt justeras 
under uppsättning, samt tas bort utan 
att lämna märken och sedan sättas 
upp igen. Affischer kan snabbt och lätt 
bytas ut genom ett enkelt lyft av mag-
netramen. Affischramen har identiskt 
utseende på båda sidor. Tack vare att 
den är värmetålig upp till 70°C och har 
ett UV skydd som räcker upp till 2 år är 
den extra hållbar. Finns i svart.

Format Se nedan.
Material Plast med magnetisk ram. 

3778 A2 507:- 
3779 50 x 70 727:- 
3786 A1 776:- 
3787 70 x 100 1.091:- 

Den kloka ugglan ger råd! 
För att flytta/ta bort; dra i sid-
led, horisontellt. Undvik att dra 
bort den uppifrån eller nerifrån. 
Beroende på underlag kan lösa 
trådar eller noppor förekomma. 
Undvik kontakt med dina kläder 
när du sätter upp den. 

Nyhet!

Nyhet!

We go ’owl’ in!
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Färgmarkeringar
Självhäftande, utstansade färgmarke-
ringar i ark.

Användning  För att märka bokryggar
  i genrer m.m. med tryckt
  eller skriven text.

Cirkel

Format  Ø13 mm
Enhet  100 st. etiketter.

3105  röd 20:- /fp.
3106  grön 20:- /fp.
3107  blå 20:- /fp.
3108  gul 20:- /fp.
2999  orange 20:- /fp.
3104  vit 20:- /fp.
3103  svart 20:- /fp.

Rektangulär

Format B35 x H22 mm
Material Vinyl
Enhet 200 st. fördelat på 10 ark, se  

även set med alla färger, 3196.

3181 ljusgrön 154:- /fp.
3185 röd 154:- /fp.
3186 grön 154:- /fp.
3187 blå 154:- /fp.
3188 gul 154:- /fp.
3189 brun 154:- /fp.
3190 lilla 154:- /fp.
3191 grå 154:- /fp.
3192 beige 154:- /fp.
3193 orange 154:- /fp.
3194 vit 154:- /fp.
3195 svart 154:- /fp.
3196 alla färger 1.482:- /fp.

Märktejp 
Självhäftande, kraftig tejp för
permanent märkpenna.

Användning För att märka böcker m.m.
  med skriven text.
Format  15 mm
Material  Plast, PVC.
Enhet  Rulle, 10 m.

82055  röd 13:- 
82056  blå 13:- 
82057  grön 13:- 
82058  brun 13:- 
82059  vit 13:- 
82060  gul 13:- 
82061  svart 13:- 
82062  grå 13:- 

Märkpennor
Spritbaserad, permanent märkpenna
med härdad akrylspets. Universalpenna;
fungerar på de flesta material.

Användning För märkning på plast och
  vävremsor, papper,  

 kartong, trä och metall.

Spets 1 mm
2760  svart 21:-

Spets 0,8 mm
2764  vit 33:-
2765  guld 33:-
2766  silver 33:-

CD/DVD-märkpennor
Märkpenna
Spritbaserad, permanent heltäckande
märkpenna; svart.

Användning  För märkning av CD/DVD
  – speciellt framtagen för att
  inte skada skivan – och då
  endast på sida med etikett.

2768  :-

Märkpenna, set
Pennor med 0,6 mm bred spets.

Enhet   Två svarta, en röd och en
  blå/fp.

2034  26:- /fp.

Etikett på rulle
Användning För att märka bokryggar  

 eller andra media.
Format  24 x 12 mm
Material  Papper med matt yta.
Enhet  1.000 st.

82050   166:-/fp.

Etiketter, valfri text
Självhäftande, utstansade etiketter i ark
för valfri text, exv. klassifikationssystem.
Ange text vid beställning.

Material  Bestruket papper.
Användning För att märka bokryggar
  m.m. med valfri tryckt eller
  skriven text.

Liten

Format  B15 x H10 mm
Enhet  50 st. etiketter.

2232  vit  24:- /fp.
2260  röd 24:- /fp.
2261  grön 24:- /fp.
2262  blå 24:- /fp.
2263  gul 24:- /fp.

Stor

Format  B74 x H27 mm
Enhet   360 st. fördelat på  

20 ark/färg.

2250  röd 292:- /fp.
2251  grön 292:- /fp.
2252  blå 292:- /fp.
2253  gul 292:- /fp.
2254  vit 292:- /fp.
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Magnetisk skyltlist
Passar för hyllplan i plåt med tjocklek
om min. 25 mm. Skär till önskad längd.

3335 1000 mm 53:-

Magnetisk etikettlist
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, se 3343-3344.  
Kapas enkelt till önskad längd.

Format B20 mm x L10 m 
Material Plastbelagd ferrit.

3336 vit 182:-
3338 gul 182:-
3339 röd 182:-
3340 grön 182:-
3341 svart 182:-

Hylletiketthållare
Kapacitet För hylltjocklek 18-20 mm.
Format B90 x H20 mm
Material Nylon, grå.
Övrigt Otryckt pappersetikett och
 transparent etikettskydd
 medföljer.
Enhet 10 st.

3302  332:- /fp.

Hyllplansskylt
Universell, avtagbar hyllplansskylt. 

Format B150 x D150 x H26 mm
Material Lackerad metall.
Enhet 10 st.
Design Schulz Speyer.

5799  467:- /fp.

Lånesticka
Självbetjäningssystem för mindre
bibliotek där lånestickan placeras på
den lånade bokens plats. Påsvetsad,
transparent plastficka för exv.
låneblankett.

Format B148 x H77 mm
Material Plast, PP.
Enhet 50 st.

2349  322:- /fp.

Skyltlist
Passar Eurobibs plåthyllplan tillverkade
efter 1995.

Format B123 x H25 mm
Material Plast, PET.
Enhet 10 st.

3381  221:- /fp.

Märkmaskin   
LM PNP
Skriv ut egna etiketter eller
märktejper…
Lättanvänd märkmaskin i behändigt
format. Installeras och startar automa-
tiskt när den kopplas in till din dator.
Skriv och tryck på print. Klart!

Användning Windows baserade vertikala
 utskrifter, teckensnitt,
 textstorlekar, stilsorter.
 Utskrivna rader: obegränsat.
Passar   Tejp D1 i bredderna 6, 9
 och 12 mm.
Format B52 x D135 x H141 mm
Drift Uppladdningsbart litium-

batteri. Adapter medföljer.

3347  594:-

Märkmaskin  
LM 500TS
Layouta direkt på skärmen…
Användarvänlig märkmaskin med
pekskärm; kompatibel med PC/Mac.
Layouta, redigera och formatera etiketter
genom enkla klick på skärmen.
Ansluts med USB-kabel till PC eller Mac.

Användning Windows baserade vertikala
 utskrifter för val av tecken-

snitt (10), textstorlekar (25),
 stilsorter (32) och ramar (5).
 Utskrivbara rader: 2.
Passar   Tejp D1 i bredderna 6, 9, 12,
 19 och 24 mm.
Format B52 x D135 x H141 mm
Drift Uppladdningsbart litium-

batteri. Adapter, USB-kabel
 och en 24 mm, svart/vit rulle
 medföljer.

3349  2498:-

Märktejp
Idealisk för märkning…
Märk tidskriftssamlare, boxar, mappar
m.m. Den bredare tejpen passar utmärkt
för textning av exv. magnetiska skyltlister, 
se 3336, 3338-41.

Vit, svart text

Format B12 mm x L7 m

3343  195:-

Transparent, svart text

Format B19 mm x L7 m

3344  243:-

Skyltlister

Material Plast, PET.
Övrigt Otryckt pappersetikett
 medföljer. 

Självhäftande skyltlist

Format B860 x H19 mm  
Etiketthöjd: 17 mm

Enhet 10 st.

3310  171:- /fp.
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Namnbricka 
Bricka försedd med magnetfäste;
max. tre rader text.

Format B58 x H34 mm
Villkor 

3329 mässing 144:-
3330 silverfärgad 144:-

Namnskylt, magnetisk 
Praktisk namnskylt med magnetiskt
fäste; skonsam mot klädesplagg.
Pappersetikett medföljer. Skriv ut egna
namnetiketter i rätt format med hjälp
av länk i nätbutik.

Format B65 x H30 mm

3328  64:-

Skiljeplattor
Praktiska skiljeplattor i kraftig klar, vit
eller svart akryl för CD, DVD eller bilder-
böcker/seriealbum. Finns med eller utan
text. Levereras med skyddsfilm.

Material Akryl, PMMA.

Med text för CD/DVD

Text A-Z + Å, Ä, Ö, Ø, Æ och Ü.
Format (B x H mm) 

CD: 142 x 178 
DVD: 142 x 255

Enhet 26 st. 

2660 CD 555:- /fp.
2663 DVD 807:- /fp.

Utan text för CD/DVD

Format (B x H mm) 
CD: 142 x 145 
DVD: 142 x 225

Enhet 50 st. 

2661 CD, klar 530:- /fp.
2665 CD, vit 530:- /fp.
2667 CD, svart 530:- /fp.
2662 DVD, klar 681:- /fp.
2666 DVD, vit 681:- /fp.
2668 DVD, svart 681:- /fp.

Bilderböcker/seriealbum

Format B250 x H350 mm
Enhet 25 st. 

2664  636:- /fp.

Den kloka ugglan ger råd! 
Till skiljeplattorna i akryl kan du 
med fördel använda märkmaskin, 
3347 eller 3349 för tydlig text-
sättning. Se s. 27. Här finner du 
även lämpliga märktejper, 3343 
eller 3344.

Kika på vår populära 
ljudfåtöjl, Luna på s. 101.

Ingen kan 
höra att 

Keith Richards
lyssnar på 
Chopins 

Nocturne i 
Ess-dur!
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Skylt
Kläm till med bra skyltning…
Kläm fast på tidskriftssamlare, boxar, 
displayställ etc. Använd till nyheter, 
boktips från låntagare till låntagare etc. 
Passar för alla typer av skyltar med max 
tjocklek 0,7 mm. Använd med fördel 
griffelskylt i A7 format, 3791.

Format B50 x H70 mm  
Max. öppning är 25 mm

Material Akryl, PMMA.

3790  63:-

Griffelskylt
Återanvändbar griffelskylt i A7 format, 
skrivbar på båda sidor. Tvätta bort 
texten och använd igen. Pennset 3793 
passar för såväl griffelskylt som till 
whiteboardtavlor.

Format A7
Material Griffelpapper.

3791  13:-

Set med skyltklämma och 
griffelskyltar

Enhet 5 st. skyltklämma, 3790 och  
5 st. griffelskyltar, 3791.

3789  360:- /fp.

Set med griffelskyltar

Enhet 10 st. griffelskyltar, 3791.

3788  119:- /fp.

Griffeltavla med ram
Använd krita eller märkpenna, se 3793
för textning och sudda ut med fuktig
trasa. Perfekt som nyhetstavla, vägvisare
eller för att informera om olika tema i
härlig retro-anda. Krokar för upphäng-
ning medföljer. Välj horisontell eller
vertikal placering.

Format B500 x H700 mm
Material Plastlaminerad yta. Ram av
 betsad och lackerad rödbok.

3792  683:-

Pennset, griffeltavla
Vattenbaserad och raderbar penna med
rund spets. Utmärkt att använda på
griffeltavla, 3792 och griffelskylt, 3791. 
Fungerar även på glasytor och white-
boardtavlor. Sudda ut text med fuktig
trasa eller taveltorkare.

Enhet   Sex fluorescerande färger
 i gult, grönt, blått, rosa,
 violett och vitt.

3793  132:- /fp.

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

Material Akryl, PMMA med
 fot i aluminium.

Enhet 2 st. (B x H mm)
3780 100 x 52 224:-
3781 150 x 61 231:-
3782 210 x 61 238:-

Enhet 1 st. (B x H mm)
3783 297 x 105 339:-
3784 420 x 149 377:-
3785 A4, 210 x 305 239:-

Skylt, hyllplan
Lättplacerad, dubbelsidig skylt för
hyllplan och egen textsättning.

Format B607 x D100 x H168 mm 
Skylt, höjd: 150 mm 

Material Laminat på björkplywood.

3795  428:-
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Symbolskyltning
Visa vägen, dekorera och upplys 
med självhäftande symboler eller 
med text – där det syns som mest!

En väl genomtänkt skyltning som visar 
vägen med texter eller symboler min-
skar 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. 
Självhäftande symboler och texter som 
kan placeras på vilken slät yta som 
helst. Limmet lämnar ej spår på under-
laget vid nedmontering.

Användning Placera på vägg, hyllgavel 
eller annan slätt yta, exv. 
infodiskar och möbler.

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

Format Stora: B800 x H700 mm 
Lilla: B580 x H480 mm

2450 stora  935:-
2451 lilla  620:-

Bevingade ord
Ark med elva utstansade, uppslagna 
böcker i varierande storlek. Placera till-
sammans eller separat.

Format B505 x H1050 mm

2452   578:-

Filmrulle
En klassisk symbol som lämpar sig lika 
väl idag till film på nutidens olika typer 
av filmmedia.

Format B586 x H400 mm

2453   263:-

Info
Universell skyltning med text i versaler. 
Helt ark med transparent bakgrund. 

Format B800 x H400 mm

2454   515:-

Frågor? 
Frågetecken i trepack. Ett ark med 
utstansade frågetecken i tre olika 
storlekar. 

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

2455   515:-

Deckarhörnan 
Tydliggör vilka historier som kanske 
utspelar sig mellan bokpärmarna med 
hjälp av dessa symboler.

Format Kulhål: Ø60 mm  
Pistol: B300 x 150 mm

Enhet Pistol med tre kulhål, 
utstansade på ark.

2460   231:- /fp.

Skoavtryck 
För vägvisning eller dekoration. 
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 place-
ring på vägg eller golv.

Format Små: L150 mm  
Stora: L250 mm

Enhet 3 par/ark.

2462  små 210:- /fp.
2463  stora 368:- /fp.

Dead man 
Golvfolie med kontur av en kropp. 
Ingen kan missförstå 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.

Format B940 x H1900 mm 

2461   1.953:-

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

Format B170 x H150 mm 

2456  vänster 179:-
2457  höger 179:-
2458  framåt 179:-

Är du med på noterna?
Fem utstansade nottecken i två storle-
kar på ark. För musikhörnan, som skylt-
ning eller som ren dekoration. 

Format 3 x B382 x H471 mm + 
2 x B209 x H298 mm

Enhet 5-pack

2459   410:- /fp.

Behöver du hjälp eller tips om 
annan grafik för skyltning/
dekoration? 
Kontakta oss – vi ger dig råd!

Nyhet!
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Skapa attraktiva exponeringslösningar!

Här hittar du en mängd olika exponerings- och förvaringslösningar som tar böcker och andra 
media utanför hyllorna och för att ge besökarnas fokus. Från AV-fack och -skåp, till väggexpo-
nering och exponeringstorn, till bilderbokslådor och mycket mera. Kort sagt: exponering som 
hjälper dig att skapa visuellt spännande lösningar för att väcka besökarnas nyfikenhet.

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se?
Välkommen!

EXPONERINGS- &  
FÖRVARINGSMÖBLER 
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Up the walls! 
Byggbar, allsidig väggexponering…
Smarta, olikformade hyllplanselement 
i behändigt och lättplacerat format. 
Idealiska för exponering av böcker eller 
andra medier med eller utan utställ-
ningsmaterial eller annan dekoration. 
Monteras enskilt eller i grupper om 
flera på vägg. Bjud besökarna på såväl  
intresseväckande som smakfulla fokus-
punkter. 

Finns som färdiga paketlösningar; Maxi 
och Mini eller i styck.

Format (B x D x H mm) 
U-hylla:  440 x 220 x 220 
C-hylla: 440 x 220 x 220 
Z1/Z2-hylla: 440 x 220 x 438 

Material Laserskuren plåt.
Design Eurobib Direct.
Villkor 

Maxi paket

Innehåll 4 U-hyllor 
2 C-hyllor 
1 Z1-hylla 
1 Z2-hylla

4284 vit 4.909:- 
4285 turkos 4.909:- 

Mini paket

Innehåll 3 U-hyllor 
1 Z1-hylla 
1 Z2-hylla

4286 vit 3.859:- 
4287 turkos 3.859:- 

Styck

C-hylla
4288 vit 677:-
4289 turkos 677:-

U-hylla
4290 vit 677:-
4291 turkos 677:-

Z1-hylla
4292   vit 719:-
4293   turkos 719:-

Z2-hylla
4294    vit 719:-
4295  turkos 719:-
  

Den kloka ugglan ger råd!
Goda råd behöver inte vara 
dyra. Systemet består av ett fåtal 
element som kan kombineras 
och kompletteras på flera olika 
sätt. Här visar vi några möjliga 
uppställningar. Självklart kan du 
utforma egna lösningar och även 
bygga på med flera hyllor. 

Nyhet!

Viktig information
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.
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On a green twig & 
On a bare twig
Dekorativ, flexibel exponering....
Lika dekorativa som användbara expone-
ringslister för böcker och andra medier. 
Välj mellan prunkande grenverk eller 
avlövad vinterskrud. Monteras på vägg 
enskilt, i grupp eller sätt samman ett 
helt träd eller flera. Låt besökarna skörda 
frukterna i form av nyinkomna titlar med 
mersmak. Den kloka ugglan kan ge dig råd!

Material Lackerad metall. 
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.
Övrigt Nyckelhålsfästen.
Villkor  

Twigs
Exponeringslister i form av grenar. 
Levereras i par (höger-/vänsterställd gren).

Format (B x D x H mm) 
S: 356 x 55 x 132  
M: 682 x 55 x 184 

 L: 768 x 55 x 187 
 Exponeringsdjup: 55 mm
Enhet 2 st.

S
3796 grön      906:- /fp.  
3797 vit      906:- /fp.   

M
3798 grön      1.352:- /fp.   
3799 vit      1.352:- /fp.

L
3800 grön      1.404:- /fp.   
3813 vit 1.404:- /fp.  

Trunk
Stam med tre exponeringshållare.

Format (B x D x H mm) 
Grön: 401 x 100 x 1650  
Vit: 286 x 100 x 1600  

 Exponeringsdjup: 55 mm
Enhet 1 st.

3814 grön      1.864:-   
3815 vit      1.864:-   

Tree
Ett komplett träd för omedelbar 
plantering! 

3816 grön      5.213:-   
3817 vit      5.213:-

Den kloka ugglan ger råd!
Goda råd behöver inte vara dyra. Skapa en konst- 
eller fotoutställning med hjälp av exponeringslisterna. 
Med en komplett uppsättning (grenar och stam) kan 
du också skapa ett alldeles eget ”familjeträd” med 
foton på ”vi som jobbar här” (eller för privat bruk på 
generationer av nära och kära där hemma). 
För trånga, smala ytor som exempelvis hyllgavlar kan 
du med fördel använda endast stammen med de tre 
hållarna.

För ett komplett träd krävs en 
väggyta på ca 2,5 m bredd. 
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Warparound  
Exponering och förvaring i ett…
Lika enkel som genialisk allround hylla 
för vägg. Idealisk för såväl exponering 
som förvaring av böcker, andra media 
eller objekt. Kombinera start- och/eller 
fortsättnings- och avslutsmodulerna allt 
efter önskemål. 

Format (B x D x H mm) 
Start/forts.: 325 x 325 x 684 
Avslut: 325 x 325 x 357 
Fack:  
325 x 323 x 329 

Material Lackerad metall.
Övrigt Försedda med nyckelhåls-

infästning.
Design Eurobib Direct.
Villkor 

Start/forts.
7680 vit 898:-
7681 svart 898:-

Avslut
7682 vit 726:-
7683 svart 726:-

Den kloka ugglan ger råd!
Skapa en vägginstallation med 
ett tredimensionellt uttryck 
genom att placera två uppsätt-
ningar bredvid varandra och där 
facken går omlott. Pröva även att 
kombinera vita och svarta modu-
ler för spännande kontraster. 
Många kombinationsmöjligheter! 

Nyhet!

Viktig information
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.

www.lammhultsbiblioteksdesign.se

Det är underbart
att tjuvkika
Ett nytt spännande bibliotek, en 
spännande inredningslösning eller 
ett smart exponeringssystem bara för 
att nämna något. Välkommen till vår 
hemsida. Här flödar bilderna på nya 
biblioteksprojekt från världens alla hörn, 
attraktiva inredningslösningar och smarta 
produkter. Vi kan hjälpa er hela vägen eller 
med minsta detalj. Varje gång du tittar in på 
vår hemsida finner du något nytt!
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Jumbo
Allsidiga podier eller bord och 
pallar…
Smarta, vändbara och stapelbara bord/
podier i tre olika höjder samt pall med 
inspiration från cirkusens värld. Idealiska 
för tillfälliga utställningar, spontana 
möten eller som barngrupper. Med sta-
tiven följer plana, stabila brickor i metall 
eller välj att beställa till en kupol i akryl. 
Den senare är ett komplement för för-
varing – allt från broschyrer och pro-
gram till de minsta besökarnas leksaker 
och spel.  

Kombinationsmöjligheterna är flera vare 
sig du väljer att ställa fram ett stativ 
eller flera. Välj funktion eller kombinera 
funktioner och gruppera i olika höjder 
allt efter önskemål. 

Monteras ej (inga verktyg behövs). 
Vi gör det enkelt för dig!

Design Tom Stepp för  
Eurobib Direct.

Bord/podier

Format (Ø x H mm) 
Mini: 456/620 x 440 
Midi: 456/620 x 650 
Maxi: 456/620 x 1010  
Brickor: 490/650

Material Vitlackerad metall.
Enhet Två brickor i olika format 

medföljer varje stativ.

6749 mini 2.265:- /fp.
6750 midi 2.425:- /fp.
6751 maxi 2.824:- /fp.

Pallar
Skapa en nätt barngrupp med hjälp 
av bord/podier Mini (6749) och nedan-
stående pallar.

Format (Ø x H mm) 
320 x 375

Material Vitlackerad metall med sits i 
naturkork på björkplywood.

Enhet 2 st.

6752  3.061:- /fp.

Kupol
Kupol i genomsiktlig akryl; komplement 
till smart förvaring. Passar alla stativ.

Format Ø640 mm
Material Akryl, PMMA.

6748  714:-

En dag på cirkus…
Du kan skapa en spännande miljö 
med hjälp av Jumbo barngrupp 
(bord och pallar) och Wildlife 
libraries. Kika på s. 42-43 för mer 
information.

Nyhet!

Brickor (medföljer)
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Showalotkollektionen
Multifunktionella lösningar…
Allsidiga, flexibla och byggbara moduler
för frontexponering av böcker och 
bilderböcker eller förvaring av pocket-, 
talböcker m.m. Lägg därtill arbetsskivor
för att enkelt skapa nya funktioner
som sökstationer och läsbord.
Ändra och flytta runt allt efter behov.
Enkla att montera. Ställfötter ingår.
Se alla smarta lösningar här.
Finns i vitt och svart som lagervara.

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

Material Laminat på björkplywood.
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.
Villkor 

Showalot Ladder Plus
När du vill visa allt och lite till…
Placeras lutande mot vägg (för fast
förankring komplettera med vinkeljärn,
ingår ej) eller ställ samman två sektioner
för dubbelsidig, fristående enhet.
Utrustad med fem flyttbara hyllplan
med framkantslist (hyllplan något
justerbara i djupled).

Kapacitet  Ca. 45-60 frontexponerade
 normalvolymer/sektion.
Format B632 x D310 x H1760 mm 

Hyllplan: B600 x D140 mm 
Framkantslist: H20 mm

Enkelsidig
4466 vit 5.360:-
4467 svart 5.360:-

Dubbelsidig
4515 vit 9.970:-
4516 svart 9.970:-

Slittåligt material!
Laminat (HPL) är mycket tåligt
mot stötar och repor samtidigt
som det behåller sitt fräscha
utseende, även i krävande miljöer.

Verktygssymbolen visar 
att varan skall monteras. 
Standardverktyg kan behövas. 
Monteringsanvisning medföljer 
eller kan laddas ned från vår 
nätbutik.

Viktig information
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.
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ShowITall Plus
När man vill söka information…
Konvertera enkelt en dubbelsidig,
fristående Showalot Ladder med hjälp
av arbetsskivor. Vips en enkel- eller
dubbelsidig sökstation! Variabla höjd-
lägen: exv. stående, 994/1094 mm alt.
sittande, 710 mm. Alla skivor med
uttag för kabelgenomdragning.

Format  Arbetsskiva, enkel: 
B600 x D730 mm  
Arbetsskiva, dubbel:  
B600 x D950 mm

Övrigt Passar CPU,  
B180 x D400 x H380 mm

Enkelsidig sökstation
4517 vit 11.755:-
4518 svart 11.755:-

Dubbelsidig sökstation
4519 vit 11755:-
4520 svart 11755:-

Vill du komplettera?
Du kan alltid beställa arbetsskivor sepa-
rat för att konvertera en dubbelsidig 
Showalot Ladder Plus till en sökstation, 
ShowITall Plus för en eller två 
användare.

Arbetsskiva
4490 enkelsidig, vit  2.030:-
4491  enkelsidig, svart 2.030:-
4492 dubbelsidig, vit 2.030:-
4493 dubbelsidig, svart 2.030:-

Showalot  
Picture Book Plus
När du vill visa bilderböcker…
Showalot Ladders lillebror, lägre men
bredare, utrustad med två flyttbara 
hyllplan.
Lutas mot vägg eller ställ samman
två sektioner till en fristående enhet.

Kapacitet  Ca. 50 bilderböcker/sektion.
Format  B1071 x D310 x H1160 mm  

Hyllplan: B1040 x D140 mm  
Framkantslist: H63 mm

Enkelsidig
4470 vit  5.360:-
4471 svart 5.360:-

Dubbelsidig
4521 vit  9.970:-
4522 svart 9.970:-
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Readalot Plus
När du vill erbjuda studieplatser…
Konvertera enkelt en fristående, dubbel-
sidig Showalot Picturebook med hjälp av
en generös arbetsskiva. Vips ett dubbel-
sidigt studiebord med eller utan hyllplan!
Variabla höjdlägen: 605 alt. 710 mm.

Format  1040 x 1040 mm

4523 vit 11.755:-
4524 svart 11.755:-

Vill du komplettera?
Du kan alltid beställa arbetsskivor sepa-
rat för att konvertera en dubbelsidig 
Showalot Picturebook Plus till ett studie-
bord, Readalot Plus.

Arbetsskiva
4472 vit 1.930:-
4473 svart 1.930:-
 

Variabla 
höjdlägen!

Showalotkollektionen
Multifunktionella lösningar…
Ändra och flytta runt allt efter behov.
Enkla att montera. Ställfötter ingår.

Material Laminat på björkplywood.
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.
Villkor 

Verktygssymbolen visar 
att varan skall monteras. 
Standardverktyg kan behövas. 
Monteringsanvisning medföljer 
eller kan laddas ned från vår 
nätbutik.
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Boomerang Plus
Locka till läsning…
Dubbelsidigt ”bokbord” för frontexpo-
nering med plats för två titlar ovanpå
varandra. Utrustad med fem vinklade
hyllplan på vardera sida. Attraktiv och
lättillgänglig punkt för exv. nyinkomna
böcker. Kan förses med skylt (4487-88)
och hjul (4489).

Kapacitet  Ca. 100 normalböcker.
Format  B884 x D1140  

x H750/1055 mm  
Hyllplan: B840 x D80 mm

4483 vit     6.558:-
4484   svart      6.558:-

Hjulsats (Ø50 mm)
Passar Boomerang Plus och Boomerang 
Mini Plus. Två av hjulen är låsbara. 

4489   424:- /fp.

Boomerang Mini Plus
Locka de minsta till att bläddra…
Lika sin storebror, Boomerang Plus men
inte lika djup och betydligt lägre.
En attraktiv och lättåtkomlig punkt
för de minstas pekböcker.
Kan förses med hjul, se 4489. 

Kapacitet  Ca. 160 pekböcker.
Format  B884 x D978 x H521 mm

4486  vit   6.558:-

Skylt
Blank skylt; textsätt själv. 

Format  B800 x D18 x H150 mm 

4487  vit 821:-
4488  svart 821:-
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Nyhet!

Maria
Utställning, snabbval, blädderfack, 
sittfunktion...
Lättplacerade podier i set om tre med
variabel inredning och avtagbara lock i
solid konstruktion. Idealiska för att exv.
visa böcker i eller på, skapa tillfälliga
utställningar, eller helt enkelt att sitta
på, enskilt eller i grupp vid entréer,
hyllgavlar eller skyltfönster.
Möjligheterna är många!
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, komplettera gärna med 
utställningsställ akryl, annan skyltning 
eller ett sittlock, se Tillval.

Ställfötter och räfflad gummimatta 
medföljer.

Format (B x D x H mm)  
500 x 500 x 400/600/800  
Fack:  
220 x 220 x 140 mm

Material Melamin på spånplatta.
Övriga Hjulplattan bygger 70 mm. 
Enhet 3 st.
Design BS Eurobib.
Villkor  

Podier
4574  vit  7.980:- /fp.
4575  antracit  7.980:- /fp.

Hjulplatta
4576  vit  1.534:-
4577  antracit  1.534:-

Tillval
Sittlock
Sitt bekvämt. Lock till låga podiet med 
sits i kork.

4578  kork/vit 1.173:-
4579  kork/antracit 1.173:-
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Emma
Fånga läsarnas uppmärksamhet...
Funktionellt, allsidigt podie för expone-
ring av böcker eller andra medier.
Bra blickfång i entréer eller som fokus-
punkt i de olika avdelningarna. Blanda
gärna stående eller liggande böcker
eller andra media kring samma teman.
Se även bokställ i akryl för att utrusta
ditt podie på ett bra, åskådligt sätt.

Välj mellan medföljande ställfötter
eller hjul.

Format (B x D x H mm) 
940 x 940 x 1090  
Övre plan: 360 x 360

 Mittplan: 660 x 660
 Hyllplansdjup: 300
Övriga Hjulplattan bygger 70 mm.
Hjul  Ø50 mm. Två av hjulen är 

låsbara.
Design BS Eurobib.
Material Melamin på spånplatta.
Villkor  

4361  vit  6.466:-
4362  antracit  6.466:-
  

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

Colorit
Använd Wave, In-between 
och exponerings- & 
förvaringsboxar i färgglad 
akryl för att skapa 
attraktiva utställningar och 
vägledningar i ditt bibliotek.
Se s. 12-13 och 21.
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Wildlife Libraries
Varning för läsande barn!
”Barn är ett folk och de bor i ett främ-
mande land”, lyder den första strofen i 
visan ”Det gåtfulla folket” av Olle 
Adolphsson och Beppe Wolgers. Barn är 
ju lite som vuxna men med en gränslös 
fantasi. De lär sig, utvecklas ständigt och 
med lekens och fantasins hjälp kan de få 
vad som helst att bli, ja vad som helst.
Vi har satt oss för att hjälpa biblioteken 
att hjälpa barn komma böckerna närmare. 
Allt för att föra deras lek och fantasi 
ännu längre.

Vi har ansträngt oss till det yttersta för 
att ta fram en kollektion barnmöbler sär-
skilt utformade för bibliotek och andra 
lärande miljöer. Barnmöbler där lekfull 
form, finurliga funktioner, gedigen kon-
struktion och bra materialval samsas 
med omsorg om såväl användarna (barn 
och vuxna) som miljön. 

Möt Leopold, Elna & Elof. Håll utkik efter 
deras vänner; det är flera som vill flytta 
in på biblioteken efter vart!

Material Laminat på björkplywood.
Design Louise Hederström och Dan 

Jonsson för Eurobib Direct.
Villkor 

Leopold
Varning för läsande barn!
Lejonet Leopold är djurens konung. Det 
är en ansvarsfull uppgift som han tar på 
stort allvar; därav hans lite morska upp-
syn. Han håller på så sätt ”störande” 
vuxna borta från läsande barn. Leopold 
råder barn med goda lästips samtidigt 
som han slår vakt om att barnens rätt till 
att få läsa i lugn och ro på egna villkor. 
Här iklär sig Leopold rollen som majestä-
tisk bilderbokslåda med två tråg. 
Ställfötter medföljer liksom en burk 
möbelolja för att behandling av kanter 
(frivilligt). Bilderbokstrågen är även 
utrustade med praktiska avdelare och 
inlägg i form av räfflade gummimattor.

Det är inte för inte som lejonet blivit en 
symbol för böcker med lättläst text!

Kapacitet  Ca. 120-140 bilderböcker.
Format  (B x D x H mm) 

Gavlar: 835 x 740 x 863 
Tråg, fack:  
4 st. x 342 x 318 x 170 
(invändiga mått).

7657  5455:-

Ansvarsfullt skogsbruk
Vår miljöpolitik skall reducera co2 
utsläpp, avfall och energiförbruk-
ning. Vi arbetar för att kunna 
utveckla och leverera miljövänliga 
och miljögodkända produkter. 

Kollektionen Wildlife libraries är 
prov på några av de produkter 
som kommer att omfattas av 
denna strävan. Kollektion är 
tillverkad av trä från hållbart 
skogsbruk.
    

Mata gärna 
djuren med 

böcker!

Nyhet!

Grrrr...
Se även Lion & Lioness som expo-
neringsställ (3394 / 3395) på s. 5 
eller som ryggsignaturetiketter 
(2268) och knubbetiketter (2269) 
på s. 23
Gör det enkelt för besökarna att 
finna böcker med lättläst text!
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Elna & Elof
På safari bland bilderböcker…
Möt elefanten Elna. Hon älskar att 
umgås med barn och låter sig gärna 
matas med böcker (det är tillåtet). 
Böcker som hon också generöst delar 
med sig av på sitt alldeles egna, speci-
ella sätt. Elna är snäll men lite busig av 
sig. Hon sträcker lite framfusigt fram 
sin snabel till dem som kommer henne 
nära. Hon vill ju så gärna få visa upp de 
böcker hon tycker om.
 
Elna har dessutom sina egna, alldeles 
speciella gömmor för böcker för barn 
att upptäcka eller utrymmen att krypa 
in under. Visst, det kan bli många böck-
er på en och samma gång och därför 
har Elna hjälp av lille Elof. Han går i sin 
mammas fotspår. Elof låter också barn 
slå sig ned i och bläddra bland böcker.

Gavlar
Figursågade och urfrästa skivor med 
invändiga spår/konsoler för montering 
av Hyllplan för frontexponering, 
Bilderboksförvaring och/eller Läsplats. 
Ställfötter medföljer liksom en burk 
möbelolja för behandling av kanter 
(frivilligt).

Format  (B x D x H mm) 
Elna: 780 x 1528 x 1328 
Elof: 780 x 1208 x 1000 

Hyllplan frontexponering
Beroende på bokformat kan Elnas & 
Elofs snablar förses med upp till fyra 
resp. tre hyllplan; valfri placering.

Kapacitet  Elna: Ca. 100 frontexpo-
nerade bilderböcker. 
Elof: Ca. 70 frontexponerade 
bilderböcker.

Format  (B x D x H mm) 
Elna: 740 x 156 x 1100

   Elof: 740 x 156 x 823
   Exponeringsdjup: 

140 exkl. framkantslist.

Bilderboksförvaring
Elna kan utrustas med ett hyllplan och 
två bilderbokstråg medan Elof endast 
har två bilderbokstråg alternativt en 
läsplats, se nedan.
Bilderbokstrågen är utrustade med 
praktiska avdelare och inlägg i form av 
räfflade gummimattor.

Kapacitet  Hyllplan:  
ca. 70-80 bilderböcker.

   Tråg: ca. 100-120 bilder-
böcker per tråg.

Format  (B x D x H mm) 
Hyllplan:  
700 x 334 x 170 (bak) 
Tråg:  
700 x 350 x 170 (fram) 

Läsplats
Elof kan utrustas med en läsplats i stäl-
let för två bilderbokstråg, om så önskas. 
Se Elof läsplats (7656).

Format  (B x D mm) 
Bordskiva: 700 x 318 
Läshöjd: 501 
Sits: 700 x 318 
Sitthöjd: 320 

7654 Elna 17.362:-
7655   Elof      11.051:-
7656   Elof läsplats     11.051:-

En dag på savannen…
Du kan enkelt skapa ett stycke 
savann med hjälp av de spekta-
kulära rumsavdelarna Gradient 
på s. 96 i form av stora grässtrån 
(elefantgräs?). 

De bidrar till att skapa rogivande 
zoner för läsande barn. Här kän-
ner sig dessutom Leopold, Elna & 
Elof hemma.
    

Nyhet!

Valfri placering av hyllplan.



44

7650 7651

76527653

7640 76447646

4485

7645

www.eurobib.seFrak t f r i t t  f rån 2.500:-  v  Snabba leveranser v  2 år s  produkt-  & pr isgarant i

E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 

Plusserien 
Skapa en färgglad, inspirerande
ingång för barn med den populära
Plus-kollektionen. Här finner du ett
urval av hållbara och tåliga möbler
för de yngre läsarna.
Fler färgglada bibliotek!

Material  Laminat på björkplywood.
Design Eurobib Direct.
Villkor 

Barnbord Plus
Bord för lek och läsning…
Generöst, dubbelsidigt barnbord att
läsa vid med praktisk förvaring och
exponering av bilderböcker i två fack.
Den upphöjda ryggen fungerar både
som skärmavdelare och stöd för
bilderböcker. Ett bord som stimulerar
till barns läsande. Ställfötter och räfflad 
gummimatta medföljer.
Hjulsats finns som tillval, se 4485.

Kapacitet Ca. 70-90 bilderböcker.
Format (B x D x H mm)  

998 x 998 x 525  
Fack:  
2 x 770 x 205 x 177

Design Bjarne Hjertvik för  
Eurobib Direct.

7640 vit 3.733:-
7644 grön 3.733:-
7645 orange 3.733:-
7646 blå 3.733:-

Bilderbokslåda Plus
Färgglad bilderbokslåda…
Fristående bilderbokslåda med sex fack;
fem avtagbara avdelare.
Ställfötter och räfflad gummimatta
medföljer (placeras i botten).
Hjulsats finns som tillval, se 4485.

Kapacitet Ca. 80 bilderböcker.
Format (B x D x H mm)  

740 x 626 x 550  
Fack:  
290 x 200/175 x 200

Design Bjarne Hjertvik för  
Eurobib Direct.

7650 vit 3.451:-
7651 grön 3.451:-
7652 orange 3.451:-
7653 blå 3.451:-

 
Verktygssymbolen visar att varan
skall monteras. Standardverktyg
kan behövas. Monteringsanvisning
medföljer eller kan laddas ned från 
nätbutik.

Hjulsats (Ø50 mm)
Hjul passande Barnbord Plus
och Bilderbokslåda Plus varav två av 
hjulen är låsbara (bygger 72 mm på 
höjden).

4485  424:- /fp.
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Linnéa
Bilderbokslåda med ställbar rygg…
Välj antingen lågt eller högt läge. Vid
högt läge kan du med fördel använda
den spårade ryggplattan för att enkelt
haka på exponeringshållare.
Ställfötter medföljer. Kan förses med
hjul (4225), exponeringshållare (4333)
och skylthållare (3256).

Kapacitet  Ca. 170 bilderböcker.
Format B945 x D410 x H960/1375 mm
Material  Fanerad eller lackerad MDF.
Design  Niklas Dahlman för  

Eurobib Direct.
Villkor 

4325 bok 5.234:-
4327 björk 5.234:-
4331 vit  5.234:-

Anette & Anette Plus
Nätt bilderbokslåda med kapacitet…
Bilderbokslåda i enkelt- resp. dubbelsidigt
utförande med fack för frontexponering
i tre etage och praktisk låda undertill på
hjul med två förvaringsfack på vardera
sida. De övre facken är försedda med
variabel hålbild i rygg för avdelare; välj
mellan två eller tre avdelare per fack.
Tillverkad i tålig laminat eller faner.
Avdelare, ställfötter och hjul till låda
medföljer liksom gummimatta till
fackinredningen. Hjul till tråg beställs 
separat, se Hjulsats, 4489. 

Kapacitet  Ca. 140 + 70 (låda)  
bilderböcker/sida.

Format Enkelsidig:  
B930 x D410 x H750 mm  
Dubbelsidig:  
B930 x D795 x H750 mm  
Fack:  
3 x B898 x D115 mm  
Låda: B878 x D380 x  
H320 mm inkl. hjul 
Fack:  
2 x B846 x D167 mm

Material Laminat på björkplywood 
eller faner på MDF.

Design  Eurobib Direct.
Villkor 

Enkelsidig

4334 vit (Plus) 7.400:-
4344 björk 5.920:-
4345 bok 5.920:-

Dubbelsidig
4346 vit (Plus)  11.503:-
4347 björk 9.423:-
4355 bok 9.423:-

Hjulsats (Ø50 mm)
Hjul passande Anette Plus varav två är
låsbara (bygger 72 mm på höjden).

4489  424:- /fp.

Hjulsats (Ø50 mm)
Hjul passande Linnéa varav två är
låsbara (bygger 72 mm på höjden).

4225  377:- /fp.
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Besök www.eurobib.se
Skandinaviens ledande nätbutik med möbler, tillbehör 
och förnödenheter speciellt utvecklade för bibliotek, 
skolor och andra lärande miljöer.

Mycket mer finner du i en dator eller surfplatta nära dig.
Ett klokt val för smarta användare!

Lille Claus &  
Store Claus
Populära bilderbokslådor i faner
eller färg...
Bilderbokslådor för exponering och
förvaring. Medger exponering av
bokomslag och rygg. Hjul beställs 
separat, se 4225.

Material Faner med eller utan röd 
eller grön bets i bok eller 
björk på spånskiva.

Design Eurobib Direct.
Villkor 

Lille Claus
Samma som Store Claus men med lite
mindre kapacitet.

Kapacitet Ca. 120 bilderböcker.
Format B911 x D380 x H707 mm

4236 bok 4.604:-
4336 björk 4.604:-
4338 röd 5.660:-
4340 grön 5.660:-

Store Claus
Bilderbokslåda för frontexponering
och förvaring böcker med två fack för
exponering och fem fack för förvaring.
God kapacitet.

Kapacitet Ca. 200 bilderböcker.
Format B911 x D450 x H936 mm

4235 bok 4.970:-
4335 björk 4.970:-
4337 röd 7.058:-
4339 grön 7.058:-
 

Hjulsats (Ø50 mm) 
Passar till bilderbokslådorna
Lille Claus & Store Claus och bilderboks-
låda Linnéa. Två av hjulen ar låsbara.

4225  377:- /fp.
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Bilderbokslådor
Populära bilderbokslådor i
nätt format...

Material Faner i bok eller björk på
 spånskiva.
Design Eurobib Direct.
Villkor 

Bilderbokslåda, djup
Bilderbokslåda för frontexponering med
fem löstagbara avdelare.

Kapacitet Ca. 80 bilderböcker.
Format B740 x D625 x H550 mm

4065 bok 2.985:-
4365 björk 2.985:-

Bilderbokslåda, grund
Bilderbokslåda för frontexponering med
tre löstagbara avdelare. Visas här med
avlastningshylla.

Kapacitet Ca. 60 bilderböcker.
Format B860 x D375 x H585 mm

4229 bok 1.902:-
4329 björk 1.902:-

Avlastningshylla
Praktisk avlastningshylla för extra
förvaring.

Format B820 x D370 x H87 mm

4230 bok 690:-
4330 björk 690:-

Hjulsats (Ø50 mm)
Passar bilderbokslådor.

4224  254:- /fp.

Barnens bokbuss
Lättlastad tur till sagolandet…
Ta med barnen på en åktur med den
klassiska ”VW T1 Bulli”. Kul bilderboks-
låda i det mindre formatet med tre
fack. Enkel att montera.

Kapacitet  Ca. 50-55 bilderböcker.
Format B810 x D360 x H310 mm
Material  MDF med digitalt tryck
 (skyddslack). 
Design  Werkhaus.
Villkor 

15100  1.042:-
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Maxi
Samma som BOX Midi men med 8 
förvaringsfack nedtill. 

Kapacitet  Ca. 375 seriealbum.
Format (B x D x H mm)  

720 x 720 x 995 inkl. hjul. 
Fack, övre:  
331 x 331 x 161  
Fack, nedre:  
331 x 331 x 341

4568 vit 6.389:-
4569 björkdekor 6.389:-

Mini
Bilderbokslåda med fyra exponeringsfack. 
Idealisk för de minsta att bläddra i.

Kapacitet  Ca. 125 seriealbum.
Format (B x D x H mm)  

720 x 720 x 290 inkl. hjul. 
Fack:  
331 x 331 x 161 

4563 vit 4.016:-
4564 björkdekor 4.016:-

Midi
Bilderbokslåda med fyra exponeringsfack
överst och fyra förvaringsfack nederst.
Lättöverskådligt och lättåtkomligt.

Kapacitet  Ca. 250 bilderböcker.
Format (B x D x H mm)  

720 x 720 x 640 inkl. hjul. 
Fack, övre:  
331 x 331 x 161  
Fack, nedre:  
331 x 331 x 341

4566 vit 4.961:-
4567 björkdekor 4.961:-

Box
Bilderbokslåda för barn eller serie-
albumslåda för vuxna (med barnasinnet
kvar). Lättplacerade och på hjul.
Utrustad med räfflad gummimatta.

Material Dekor i melamin på
 spånplatta.
Hjul  Ø75 mm varav två är låsbara.
Design  BCI.
Villkor  

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

Nyhet!Nyhet!
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Larry
Tråg för seriealbum, bilderböcker
och tuffa miljöer...
Fristående, enkelsidig bilderbokslåda
i två höjder. Medger flexibla, utbyggbara
lösningar med god tillgänglighet.
Ställfötter och inlägg i gummi medföljer. 

Kapacitet Ca. 110 bilderböcker.
Format Stativ: B1118 x D765 x H844 

(låg)/1122 (hög) mm  
Fack: B1068 x D265 (botten) 
/321 x H231 mm

Material Lackerad metall. 
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.
Villkor 

4233 låg 4.752:-
4297 hög 4.752:-

Avdelare
Avdelare i olika bredd på fack beroende 
på bokformat.

Format (B x D x H mm)  
1048 x 265 (botten)/321 x 231 
3-fack: 340 
4-fack: 255

Material Lackerad tråd. 
Enhet 2 st.

4398 3-fack 547:- /fp.
4399 4-fack 583:- /fp.

Bokstavsark, set
Märk bilderböcker och seriealbum…
Etiketter i större format. Lämpliga för
märkning av såväl böcker som hyllgavlar
och bilderbokslådor. Säljs även separat
med en bokstav/ark, se 2410-2441  
sida 23.

Format 30 x 30 mm 
Text Ett ark/bokstav:  

A-Z + Å, Ä, Ö, Ü, Æ och Ø.
Enhet  32 ark.

2442  868:- /fp.

Oslo
Mobil exponering och förvaring…
Torn för magasin, tidskrifter eller serie-
album. Kombinerar exponering och
förvaring med vardera 16 hållare i akryl
för exponering och förvaringsfack.
Medger översiktlig exponering från alla
håll och generös, lättåtkomlig förvaring
av tidigare utgåvor. Lägg tidigare utgå-
vor löst i facken eller i tidskriftssamlare.
 

Format (B x D x H mm) 
620 x 620 x 1600  
Hållare: 250 x 12 x 320  
Fack: 320 x 250 x 350

Material Melamin eller björkfaner
 på MDF eller valfri färg i
 lackerad MDF. Hållare i akryl.
Hjul Ø75 mm, dubbla länkhjul 

varav två är låsbara.

4356  bok 13.059:-
4357  vit (melamin) 9.060:- 
4358  björk 13.059:-
4359  valfri kulör (lackerad) 12.637:-
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Hjulplatta
Komplettera samtliga torn med hjul-
platta. Totalhöjden på tornen blir den-
samma oavsett om du använder sockel 
eller hjulplatta på dit torn.

Material Lackerad MDF eller faner på 
spånplatta.

Hjul Ø50 mm varav två är låsbara.

Book Tower
Visa nyheter, teman...
Torn med fem eller två hyllplan (exkl. 
topphyllplan) med vardera fyra hyll-
plansfack.

Material Lackerad MDF eller faner på 
spånplatta. Gavlar i akryl.

Deign Niklas Dahlman för  
Eurobib Direct.

Villkor 

Medium

Kapacitet Ca. 190 normalböcker/220
 pocketböcker/360 DVD.
Format (B x D x H mm) 

482 x 482 x 1560 
Fack:  
280 x 175 x 240

4351 vit 5.707:-
4352 björk 5.707:-

Hjulplatta

Format B582 x D582 mm

4407 vit 2.069:-
4408 björk 2.069:-

Large

Kapacitet Ca. 240 normalböcker.
Format (B x D x H mm) 

552 x 552 x 1800 
Fack:  
320 x 175 x 280

4353 vit 6.778:-
4354 björk 6.778:-

Hjulplatta

Format B652 x D652 mm

4409 vit 2.069:-
4410 björk 2.069:-

Comic

Kapacitet Ca. 160 bilderböcker.
Format (B x D x H mm) 

562 x 562 x 1090 
 Fack:  

240 x 295 x 340

4349 vit 4.793:-
4350 björk 4.793:-

Hjulplatta

Format B662 x D662 mm

4405 vit 2.069:-
4406 björk 2.069:-

Nyhet!

Labyrinth
Smart exponeringstorn på hjul...
Torn som kombinerar exponering med 
förvaring. Hög kapacitet; 20 fack för-
delat på fem avdelningar. Idealisk för 
förvaring och exponering böcker, pock-
etböcker etc. Skapa en attraktiv och 
iögonfallande exponering för besökare. 
Lätt att flytta!
 

Kapacitet Ca. 300 normalböcker.
Format (B x D x H mm)  

B580 x D580 x H1750 
Fack: B370 x D370 x H305

Material Melamin på MDF. 
Hjul Ø100 mm. Två av hjulen är 

låsbara. 
Design Schulz Speyer. 

5805 vit/röd 13.440:-
5806 vit/svart 13.440:-
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Quattro 
Medietorn på hjul...
Torn (fyrsidigt) för frontexponering av
böcker, tidskrifter m.m.
20 exponeringshållare (34460), hjulsats
och ställfötter medföljer.

Kapacitet 4 x 9 spår inkl. 20 expone-
ringshållare.

Format B/D500 (bas)/400 (topp)  
x H1788 mm (inkl. hjul).

Material Lackerad MDF.
Design Niklas Dahlman för  

Eurobib Direct.
Villkor 

4475 vit 6.836:-
4476 svart 6.836:-

Extra exponeringshållare
Välj hållare i olika format. Passar Quattro
och Quattro Plus. Säljs styckvis.

Format (B x D x H mm)
Material Akryl, PMMA.

34459 100 x 135 x 250 67:-
34460 190 x 170 x 275 93:-

Söker du efter hållare i andra material? 
Se även metallhållare på sid 16. Vi har 
ännu mer att välja på i vår nätbutik.

Quattro Mini &  
Midi Plus
Lättåtkomligt medietorn på hjul...
Färglatt torn för frontexponering av
böcker med mera.
16 exponeringshållare (34460), hjulsats
och ställfötter medföljer.

Kapacitet Mini: 4 x 5 spår inkl. 
12 exponeringshållare. 
Midi: 4 x 7 spår inkl. 
16 exponeringshållare.

Format B335 x D335 (bas) x 
H1220/1265 mm inkl. hjul. 

Material Laminat på björkplywood.
Design Niklas Dahlman för 

Eurobib Direct.
Villkor 

Mini

4434 vit 6.498:-
4435 svart 6.498:-
4436 orange 6.498:-
4437 lime 6.498:-
4438 blå 6.498:-

Midi

4478 vit 7.322:-
4479 svart 7.322:-
4480 orange 7.322:-
4481 lime 7.322:-
4482 blå 7.322:-

Nyhet!
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Färdiga paket

6708 vit 6.307:-
6717 klar/svart 6.307:-
6718 vit/klar  6.307:-
6719 svart/klar 6.307:-
6723 svart 6.307:-

Just Now
Lättplacerad exponering &  
utställning…
Fristående och väggstående enheter i 
fyra etage för exponering av böcker 
och annat i skön kombination. 
Idealiska för att lyfta fram nyheter, 
genrer eller teman. Placera enskilt, 
gruppera flera eller kombinera 
fristående och väggstående enheter. 
Kombinera gärna även med bokställ 
i akryl. Skapa spännande zoner för 
nyheter och teman!

Material Lackerad MDF. 
Design Tom Stepp för Eurobib Direct
Övrigt  Ställfötter medföljer.

Fristående
 

Format B360 x D360 x H1775 mm 
Fack:  
B322 x D322 x H333 mm

Villkor  

4585  8.687:-
 
Väggstående
 

Format B360 x D100 x H1775 mm 
Fack:  
B322 x D81 x H333 mm

Övrigt Ställfötter och vinkelbeslag 
medföljer.

4586  6.053:-

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

Kapacitet 4 normalvolymer/hållare.
Format (B x D x H mm inkl. hållare)
 390 x 390 x 1565
 Exponeringsdjup, hållare:
 240 x 40 x 70
Innehåll  Varje torn består av Topp-/
 bottenplatta + Kub, 5 st. +
 Hållare, 3/4 st. + Mellanlägg,
 1 st. (end. 6718 / 6719). 
Material Akryl, PMMA. 
Design Franz James för  

Eurobib Direct.
Villkor 

Om du önskar annan färg på ramen, kontakta 
kundservice!

Nyhet!
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Ope 
En lösning, flera möjligheter...
Exponera böcker, andra media eller 
föremål med detta innovativa och 
användarvänliga modulkoncept från 
norska Ope. Skapa attraktiva fokus-
punkter, temautställningar eller rums-
avdelare genom att ta bort, lägga till 
och flytta runt allt efter behov. 
Vi talar såväl allsidighet som föränd-
ringsbarhet. Lätt därtill att du själv 
enkelt kan montera helt utan verktyg. 
Detta tack vare Opes egna beslags-
lösning som till lika delar är både 
enkel och genial.  

Systemet består av ett fåtal komponenter 
som kan kombineras och kompletteras 
på flera olika sätt.
Här visar vi några möjliga uppställ-
ningar. Självklart kan du själv utforma 
egna lösningar.

Välj mellan det stora (Maxi) eller lilla 
(Mini) modulpaketet. Ett system som 
kan byggas upp om och om igen!

Material Pulverlackerad MDF/ 
fanerad MDF i oljad ek 
(solida kanter).

Design Ope för Eurobib Direct.
Villkor 

Ope Maxi

Innehåll Kompletta moduler i ek:
 S: 360 x 360 x 360 mm 
 L: 600 x 360 x 600 mm
 Ytterpaneler i vitt:  

4 st. 360 x 600 mm 
9 st. 360 x 360 mm 
Innerpaneler i vitt:  
4 st. 360 x 360 mm

 Beslag: 
5 st. 3-vägskoppling. 

 46 st. 2-vägskoppling. 
 20 st. självhäftande golvskydd.
 20 st. täckbrickor (ek).

4580  14.849:-

Ope Mini

Innehåll Komplett modul i ek: 
360 x 360 x 360 mm

 Ytterpanel i vitt: 
9 st. 360 x 360 mm

 Innerpanel i vitt:  
3 st. 360 x 360 mm

 Beslag: 
5 st. 3-vägskoppling. 

 30 st. 2-vägskoppling. 
 12 st. självhäftande golvskydd.
 12 st. täckbrickor (ek).

4581  10.619:-

Verktygsfri montering

När du valt en uppsättning 
byggs den enkelt ihop med 
ett fåtal komponenter. 
Monteringen är helt verkygsfri, 
medföljande beslag klickas i 
skivorna.

Det är lika enkelt att demontera 
systemet för att bygga upp det 
igen i en annan uppställning, 
om behovet förändras.

Större system? 
Fler lösningar, möjligheter eller 
större system? 
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!
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Malmö
Volymslukande möbel...
Volymslukande AV-möbel för expo-
nering och förvaring av CD/DVD. 
Levereras färdigmonterad med fem hyll-
plan om vardera sex fack och ett nedre 
avställningsplan. Välj modell med eller 
utan förvaringslådor. Ställfötter ingår.

Material Knivskuren björk- eller
 bokfanér i klarlack på MDF
 med kantlister och avdelare
 av massiv björk/bok. 
Design Eurobib Direct.
Villkor 

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

DVD-möbel
Kapacitet Hyllplansexponering: max. 

210 st. 1870 alt. 180 st. 
1869.  
Utdragslådor: max. 336 st.  
1870 alt. 300 st.1869.

Format (B x D x H mm) 
1060 x 600 x 1300 
Fack: 150 x 100 
Låda: 150 x 380 x 233 
Avlastningsplan (utan lådor): 
1005 x 574 x 537

Med lådor
37379 björk 15.352:-
37380 bok 15.352:-

Utan lådor
37381 björk 9.476:-
37382 bok 9.476:-

CD-möbel
Kapacitet Hyllplansexponering: max. 

270 st. 2962 alt. 180 st. 
2852.  
Utdragslådor: max. 432 st. 
2962 alt. 336 st. 2852.

Format (B x D x H mm) 
1060 x 600 x 1300 
Fack: 150 x 100 
Låda: 150 x 380 x 135 
Avlastningsplan (utan lådor): 
1005 x 574 x 210

Med lådor
34379 björk 15.352:-
34380 bok 15.352:-

Utan lådor
35431 björk 9.476:-
35432 bok 9.476:-
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Larry
AV-väljarfack för tuffa miljöer...
Fristående, enkelsidigt AV-väljarfack i
robust utförande med flexibel expo-
nering/förvaring i tre etage. God 
tillgänglighet. Ställfötter och inlägg i 
räfflat gummi medföljer.
Avdelare (6- eller 7-fack) och kopplings-
beslag beställs separat.
Enkel att montera.

Kapacitet 6-fack: ca. 120 Unikeep 
Mediabox, se 3801. 
7-fack: ca. 150 talboks-
emballage, se 2813 alt. 224 
CD-emballage, se 2962.

Format (B x D x H mm) 
1118 x 765 x 1122 
Fack: 1068 x 167 x 166

Material Lackerad metall. 
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.
Villkor 

4342  5.843:-

 
Verktygssymbolen visar att varan
skall monteras. Standardverktyg
kan behövas. Monteringsanvisning
medföljer eller kan laddas ned från 
nätbutik.

Discorama
Funktionellt AV-väljarfack...
AV-väljarfack för exponering och förva-
ring av AV-titlar i etage. Utrustat med
fem våningsplan med vardera sex
rymliga fack som bidrar till både över-
skådlighet och lättillgänglighet.
Levereras med räfflad gummimatta,
avdelare och ställfötter.

Kapacitet Ca. 360 st. CD.
Format (B x D x H mm)
 1195 x 660 x 1320  

(inkl. ställfötter).
 Inv. mått:  

1160/182 (fack) x 110 x 67
Material Trädetaljer i fanerad björk
 eller lackerad MDF.
 Stativ i lackerad metall.
 Avdelare i förzinkad tråd.
Design Eurobib Direct.
Villkor 

4060 björk/grå 8.269:-
4061 björk/vit 8.269:-
4062 vit/vit 8.269:-

Avdelare
Avdelare med olika bredd på fack 
beroende på val av emballage.

Format  (B x D x H mm) 
1048 x 162 x 195 
6-fack: 170 
7-fack: 145

Material Lackerad tråd.
Enhet 3 st.

4318 6-fack 547:-/fp.
4319 7-fack 583:-/fp.



56 www.eurobib.seFrak t f r i t t  f rån 2.500:-  v  Snabba leveranser v  2 år s  produkt-  & pr isgarant i

E X P O N E R I N G S -  &  F Ö R V A R I N G S M Ö B L E R 

Storeandhide Plus
Extra förvaringsutrymme på hjul.

Format B878 x D350 x H335 mm 
inkl. hjul.

Material Laminat på björkplywood.
Hjul  Ø50 mm
Villkor 

4506 vit 2.391:-
4507 svart 2.391:-

Showandstore Plus
Åskådlig exponering och lättåtkomlig
förvaring av tidskrifter…
Nätt, slimmad exponerings- och förva-
ringsmöbel för tidskrifter, magasin
eller andra seriella publikationer.
Skåpsluckor med front i akryl för
exponering; generöst exponeringsdjup
(passar för omfångsrika tidskrifter).
De invändiga facken rymmer hela tre
tidsskriftsboxar i A4-format.
Användarvänligt avstånd mellan golv
och de nedersta facken (450 mm).
Möbeln kan kompletteras med en
utdragbar förvaringslåda på hjul,
se Storeandhide eller sockel.

Format 3 x 3-fack:  
B930 x D370 x H1520 mm 
inkl. ställfot. 
3 x 4-fack:  
B930 x D370 x H1888 mm 
incl. adjustable feet.  
Fack, inv.: 
B289 x D322 x H322 mm 
Frontlucka, exponeringsdjup:  
15 mm  
Fack:  
2 x B846 x D167 mm

Material Laminat på björkplywood. 
Exponeringshållare i akryl.

Design  Bjarne Hjertvik för  
Eurobib Direct.

Villkor 

3 x 3-fack

4500 vit 17.672:-
4501  svart  17.672:-

3 x 4-fack
4502 vit  20.873:-
4503 svart  20.873:-

Sockel
Ersätt den utdragbara lådan på hjul med 
en sockel.

Format B898 x H415 mm 
Material Laminat på björkplywood.

4504 vit 810:-
4505 svart 810:-

4504

4505

4500 / 4506 

4503 / 4505

4506
4507

4502 / 4506

Stilren baksida också den i laminat.

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

Vagnar med omsorg om dig och dina behov!

Våra första bokvagnar lanserades redan för över 50 år sedan och många av dem rullar 
fortfarande vidare.
Vi arbetar envist vidare med stor energi på att såväl förbättra vårt breda sortiment som 
att utveckla nya vagnar. Allt för att kunna tillgodose dina önskemål för att underlätta och 
effektivisera i det dagliga arbetet.
Lägg därtill möjligheten att välja mellan olika funktioner, utformning eller material och färger.
Vi talar bra, prisvärda produkter som du kan lita på.

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se
Välkommen!
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Pluskollektionen
Funktionella, allsidiga, färgstarka…
Alla våra vagnar i den populära Plus-
kollektion är tillverkade i laminat på 
björkplywood med synliga plywood 
kanter. 
Med detta sagt: Tåligt mot stötar och 
repor med bibehållen fräschör även i 
krävande miljöer.

Material Laminat på björkplywood 
med stativ i lackerad metall.

Hjul Ø125 mm varav två är
 låsbara.
Design Eurobib Direct.
Villkor 

Halland Plus
Smidig, lättkörd…
Enkelsidig vagn med fyra snedställda
hyllplan varav två är flyttbara.

Kapacitet  Ca. 70 normalböcker.
Format B540 x D480 x H1115 mm 

Hylldjup: 207 mm

42162   vit/vit   4.300:-
42163   svart/svart   4.300:-
42164   orange/vit   4.300:-
42165   lime/vit    4.300:-
42166   grå/svart   4.300:-
 

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

Slittåligt material!
Laminat (HPL) är mycket tåligt mot stötar och repor samtidigt som
den behåller sitt fräscha utseende, även i krävande miljöer.

Annan kulör?
Visste du, att det går att beställa våra bokvagnar i annan kulör?
Minsta beställningsantal är 2 och beräknad leveranstid är 6-8 veckor.
Kontakta gärna vår kundservice för mer information.

Skötselanvisning
Lättare fläckar
Avlägsnas med en fuktad trasa med ljummet vatten eller varmt tvålvatten, 
eller med ett vanligt rengöringsmedel som inte innehåller
slipmedel eller alkaliska ämnen.

Svårare fläckar
Avlägsnas med hjälp av lämpliga lösningsmedel som innehåller alkohol, 
trikloretylen, bensin o dyl. Kontrollera att fläckarna är helt borta. Använd 
därefter en lätt fuktad trasa med ljummet vatten och låt sedan ytan torka.

Hjul
Dags för hjulbyte? 
Beställ hjul, Ø125 mm med 
eller utan broms. Styckvis.

501115   med broms 100:-
501120   utan broms 88:-
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Halland Virrvarr
Vår bästsäljare alla tider i 
mönstret Virrvarr!
En hel generation svenskar har spillt
mjölk på köksbord med det klassiska
gråspräckliga mönstret Virrvarr, designat 
av Sigvard Bernadotte. Virrvarr ritades 
1958 och började tillverkas 1960.
Sin storhetstid hade mönstret runt 1965
då det fanns i var mans kök i form av
köksbord, skärbrädor, fönsterbrädor
och mycket, mycket mer.

Vår populära bokvagn Halland i
klassiskt mönstret. En pigg 50+
i nygammal kostym! Smidig, enkelsidig 
bokvagn med fyra utstickande, sned-
ställda hyllplan med rundade hörn. 
Två av hyllplanen är flyttbara.

Kapacitet  Ca. 70 normalböcker.
Format B530 x D480 x H1115 mm
 Hylldjup: 207 mm
Hjul Ø125 mm varav två är
 låsbara.
Design  Eurobib Direct/ 

Mönster: Sigvard Bernadotte.

42167           6.505:-

Prins Sigvard Bernadotte, 
Designprinsen. 
 
En av Sveriges mest framstående formgivare under 
1900-talet, som förenade skönhet och funktionalitet 
med en effektiv och rationell framställningsprocess.
Upphovsman till några av Sveriges mest använda och 
igenkända bruksföremål.
Konservöppnaren Röda Clara, Margretheskålen,
Bernadottekannan, silverföremål för Georg Jensen, 
skrivmaskinen Facit Privat och otaliga serviser, vardags-
föremål och mönster. Listan kan göras lång. Alltid 
med samma höga klass. Sofistikerat, stringent... är 
några ledord.

Ørestad Plus
Smidig, lättkörd, greppvänlig…
Enkelsidig vagn med fyra snedställda
hyllplan varav tre är flyttbara.

Kapacitet   Ca. 70 normalböcker.
Format B460 x D497 x H1150 mm 

Hylldjup: 250 mm
Hjul Ø125 mm varav två är
 låsbara.

5065   vit/vit      4.636:-
5067   lime/vit       4.636:-
5068   grå/vit  4.636:-
   

Verktygssymbolen visar 
att varan skall monteras. 
Standardverktyg kan behövas. 
Monteringsanvisning medföljer 
eller kan laddas ned från vår 
nätbutik.
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Gotland Plus
Smidig, kompakt, rymlig…
Dubbelsidig vagn med fyra flyttbara
hyllplan på vardera sida. 

Kapacitet   Ca. 135-150 normalböcker.
Format B665 x D430 x H1090 mm 

Hylldjup: 210 mm

4613   vit/vit      6.384:-
4614     svart/svart      6.384:-

Gotland Plus, laptop
Smidig, kompakt, plats för laptop...
Dubbelsidig vagn. Topphyllplan med räff-
lad gummimatta och tre flyttbara hyllplan 
på vardera sida.

Kapacitet  Ca. 100-115 normalböcker.
Format B665 x D430 x H1090 mm
 Hylldjup: 210/440 mm

4615     vit/vit  6.979:-

Öland Plus
Kompakt med generösa 
hyllavstånd... 
Enkelsidig vagn med tre fasta, lätt 
vinklade hyllplan.

Kapacitet  Ca. 100 normalböcker.
Format B1010 x D350 x H1090 mm 

Hylldjup: 250 mm

4625   vit/vit   5.072:-
4626   svart/svart     5.072:-
4627   orange/vit   5.072:-
4628   lime/vit    5.072:-
4629   grå/svart  5.072:-

Titta till hjulen!
Tänk på att hjulen på 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 tillvara på det spännverktyg som medföljer din bokvagn.
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Ven Plus
Allsidig transportvagn...
Dubbelsidig vagn med tre generöst 
dimensionerade plana hyllplan. Lämplig 
även för pärmar.

Kapacitet  Ca. 200 normalböcker.
Format   B1010 x D430 x H1090 mm 

Hylldjup: 423 mm

4603   vit/vit   5.954:-
4604   svart/svart    5.954:-
4605   orange/vit   5.954:-
4606   lime/vit    5.954:-
4607   grå/svart   5.954:-

XL Plus, återlämning
Mobil och allsidig... 
Öland Plus storebror. Enkelsidig vagn 
med fyra fasta, snedställda hyllplan. 
Skapa blickfång för återlämnade böcker. 
Även lämplig för pärmar.

Kapacitet  Ca. 135 normalböcker.
Format B1010 x D350 x H1480 mm 

Hylldjup: 250 mm 

4572     vit/vit   6.769:-
4573     svart/svart    6.769:-

XL Plus, utställning
Rymmer mycket (på höjden)...
Gotland Plus storebror. Dubbelsidig 
vagn med sex flyttbara hyllplan på 
vardera sida. Idealisk för reserverade, 
återlämnade eller nya titlar eller som 
mobilt boktorn.

Kapacitet  Ca. 280 normalböcker.
Format B665 x D430 x H1695 mm 

Hylldjup: 210 mm 

4570   vit/vit      9.287:-
4571     svart/svart      9.287:-

Fler färger eller träslag?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd! 
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Framåtvända vagnar
Greppvänliga, rymliga...
Vagnar utformade för att ge bra grepp 
för alla oavsett längd.

Material Lackerad MDF och metall.
Hjul Ø100 mm med stötskydd. 

protection.
Design Schulz Speyer.
Villkor 

Crossrunner
Vagn med fyra fasta, snedställda hyll-
plan med generösa hyllavstånd.
Idealisk även för böcker i större format.

Kapacitet Ca. 80 normalböcker.
Format B610 x D540 x H1400 mm
 Hyllplansavstånd:  310 mm
 Hylldjup: 250 mm

4450 röd 7.951:-
4452 vit 7.951:-

Mini Crossrunner
Vagn med tre fasta, snedställda hyllplan 
med generösa hyllavstånd. Idealisk även 
för pärmar.

Kapacitet Ca. 60 normalböcker.
Format B610 x D540 x H1220 mm
 Hyllplans avstånd: 325 mm
 Hylldjup: 250 mm

4453 röd 7.308:-
4454 vit 7.308:-
4463 grön 7.308:-
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Ta en titt genom 
nyckelhålet

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE

www.eurobib.se
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Push & Pull 
Lättarbetade, allsidiga och 
ergonomiska… 
En serie smidiga, enkelsidiga bokvagnar 
med mycket körglädje. Genomarbetad 
konstruktion, tåliga material i god kvali-
tet och hög grad av användarvänlighet 
är några ledord. 

Stativets utformning med ett nyckelhål 
som förebild är lika enkelt som genia-
liskt; medger bra grepp (skonar axlar 
och rygg), passar alla oavsett längd och 
kan framföras från båda håll (Push & 
Pull). Kassetterna är lätt bakåtlutande, 
7˚. Alla vagnar kommer med fyra hyll-
plan; välj om du vill använda alla eller ta 
bort ett av dem. Lägg därtill generösa 
hyllplansdjup. 

Vagnarna är utformade i enlighet med 
de holländska ARBO-riktlinjerna för 
hälsa och säkerhet.

Se även Expo, exponeringsvagn i 
samma serie.

Material Stativ i lackerad metall med 
kassetter i laminat eller oljad 
björkplywood.

Hjul Ø125 mm. Alle hjul är  
låsbara.

Design Bjarne Hjertvik för  
Eurobib Direct.

Villkor 

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

Nyhet!

Nyhet!

Combi
Allroundvagn med kassett i det lite 
större formatet; fyra hyllplan varav två 
är flyttbara. Generösa hyllplansdjup 
som passar även storboksformat eller 
pärmar.

Kapacitet Ca. 44 folianter/ 
18 pärmar, A4.

Format B500 x D615 x H1330 mm
 Hyllplansdjup: 280 mm 

Hyllplanslängd: 366 mm 
Höjd lägsta hyllplan:  
436 mm

5003 vit 6.620:-
5004 björk 5.850:-

Midi
Vagn i det lite mindre formatet med 
fyra hyllplan varav två är flyttbara.

Kapacitet Ca. 44 normalböcker.
Format B500 x D615 x H1330 mm
 Hyllplansdjup: 236 mm 

Hyllplanslängd: 366 mm 
Höjd lägsta hyllplan: 436 mm

5001 vit 6.550:-
5002 björk 5.800:-
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Expo 
Flexibel, lättarbetad 
exponering på hjul…
En smidig, enkelsidig exponeringsvagn 
på hjul för frontexponering av böcker 
och andra media. Idealisk även för för-
varing av exv. pocket- och mangaböck-
er. Utrustad med fyra hyllplan med 
framkant; valfri placering och dessutom 
något justerbara i djupled. Lägg därtill 
ett generöst, extra förvaringsutrymme 
baktill; underlätta arbetet med att fylla 
på med nya titlar!
Konstruktionen medger såväl god 
åskådlighet som tillgänglighet.

Kapacitet Frontexponering:  
ca. 35-40 normalböcker.  
Frontförvaring:  
ca. 110-120 pocketböcker 
eller ca. 225 mangaböcker.

Format B970 x D662 x H1330 mm
 Exponeringsdjup: 140 mm 

Hyllplanslängd: 843 mm 
Höjd lägsta hyllplan: 423 mm

5005 vit 8.685:-
5006 björk 8.035:-

Nyhet!

Bookwalker
Lätt, smidig, avtagbara kassetter...
Vagn med tre löstagbara kassetter. 
Kassetterna hakas enkelt fast i önskat 
läge och kan även användas som stå-
ende bokställ på disk. Stativet lutar 15° 
för att underlätta arbete med hantering 
av böcker. Kassetterna är staplingsbara. 
Stativen är även de stapelbara i djupled 
(utan kassetter).

Kapacitet Ca. 55 normalvolymer.
Format B500 x D590 x H1257 mm.  

Invändigt mått, kassett:  
B440 x D210 x H210 mm.

Material Förkromat stativ i metall med 
tråg i plast, PP.

Hjul Ø125 mm. Två av hjulen är 
låsbara.

Design Björn Dahlström för  
Eurobib Direct.

Villkor 

4227  2.867:-

Extra kassetter

Enhet 3 st /fp.

422720  931:- /fp.
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Förhöjd förvaring minskar slitage 
på rygg och leder; ett välkommet 
arbetsredskap vid transport av 
böcker.

Ergoline
Användarvänlig, ergonomisk...
Vagn med tre snedställda hyllplan varav 
det mellersta är flyttbart.

Kapacitet  Ca. 70 normalböcker.
Format B545 x D610 x H1320 mm
 Hylldjup: 190 (övre)/220 mm
Hjul Ø125 mm. Två av hjulen är 

låsbara.

4010 bok/vit 3.804:-

Halland 
Vår bästsäljare alla tider...
Smidig, enkelsidig vagn med fyra
snedställda hyllplan varav två är flyttbara.

Kapacitet  Ca. 70 normalböcker.
Format B520 x D350 x H1115 mm 

Hylldjup: 185 mm 

4212  bok/brun 3.124:-
4213 bok/röd 3.124:-
4214 bok/vit 3.124:-
4215 björk/vitaluminium 3.124:-
4216 björk/grafitgrå 3.124:-

Klassiska bokvagnar

Material Stativ (inkl. ev. bakkantslister)
 i lackerad metall. Gavlar, rygg
 och hyllplan i spån-/möbel-

platta med klarlackerad faner
 i bok (Halland finns även i
 björk, se 4215).
Hjul Ø125 mm. Två av hjulen är
 låsbara.
Design Eurobib Direct. 
Villkor 

Verktygssymbolen visar 
att varan skall monteras. 
Standardverktyg kan behövas. 
Monteringsanvisning medföljer 
eller kan laddas ned från vår 
nätbutik.
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Ven 
Allsidig bok & transportvagn...
Volymslukande, dubbelsidig vagn med
tre generöst tilltagna, plana hyllplan.
Allsidig vagn med hög kapacitet.

Kapacitet  Ca. 200 normalböcker.
Format B1010 x D430 x H1090 mm 

Hylldjup: 423 mm 

4601 bok/röd 4.410:-
4602 bok/vit 4.410:-

Gotland
Smidig, lättkörd, rymlig...
Funktionell, dubbelsidig vagn med
mellanvägg och åtta flyttbara hyllplan.
En vagn i det mindre formatet men
med god kapacitet.

Kapacitet  Ca. 135-150 normalböcker.
Format B665 x D430 x H1090 mm 

Hylldjup: 180 mm 

4611 bok/röd 4.520:-
4612 bok/vit 4.520:-

Öland 
Kompakt, generösa hyllavstånd...
Funktionell, enkelsidig vagn med tre
fasta, snedställda hyllplan med generöst
djup på och avstånd mellan hyllplanen. 

Kapacitet  Ca. 100 normalböcker.
Format B1010 x D350 x H1090 mm 

Hylldjup: 250 mm 

4621 bok/röd 4.190:-
4622 bok/vit 4.190:-
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Larry
Slitstark vagn, vändbara hyllplan...
Enkelsidig vagn med tre snedställda,
vändbara hyllplan. Välj placering
av hyllplan med hjälp av de bärande
tvärstagen. Enkel att montera.
En vagn som förenar funktion och
ergonomi.

Kapacitet Ca. 60 normalböcker.
Format B550 x D660 x H1080 mm 

Avstånd mellan golv och
 nedersta hyllplan är drygt 

300 mm  
Hylldjup: 200 mm

Material Lackerad metall.
Hjul Ø125 mm. Två av hjulen är 

låsbara.
Design Louise Hederström för  

Eurobib Direct.
Villkor 

4256 vit 5.107:-
4262 svart 5.107:-

Selma
Lätt, smidig allroundvagn...
Vagnen är väl anpassad för tjänst i
trånga arbetsområden, exv. arkivmiljö.
Utmärkt för pärmar!

Kapacitet 26 A4 pärmar/50 normal-
böcker.

Format B981 x D350 x H900 mm  
Avstånd mellan golv och

 lägsta hyllplan är 300 mm.
 Hyllplan: B735 x D252 mm.
Material Lackerad metall.
Hjul Ø125 mm. Två av hjulen är
 låsbara.
Design Eva Nyberg för  

Eurobib Direct.
Övrigt Vagnen levereras monterad
 (undantag hjul).

5010 vit/svart 4.132:-
5011 vitaluminium 4.132:-
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Återlämningsfack
Lättplacerade, låsbara fack med eller
utan hjul för inomhusbruk.

Bob
Utrustat med fäste undertill (stöldsäk-
ring). Levereras med ställfötter,
smart transportvagn på hjul (kan även
beställas separat) och självhäftande
piktogram (böcker och CD/DVD).
Hjulsats finns som tillval, se 2402.

Kapacitet Ca. 60 normalböcker.
Format B540 (front)/310 x D630 x 

H870 (front)/760 mm 
Inkast: B340 x H70 mm 
Transportvagn:  
B360 x D610 x H370 mm

Material Lackerad metall.
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.

4251 röd 7.195:-
4252 antracit 7.195:-

Hjulsats (Ø50 mm)
Dubbla, robusta länkhjul.

2402  323:- /fp. 
 

WR 1
Mobilt återlämningsfack med
öppningsbart sidoparti (låsbart) för
enkel åtkomst. Invändigt försedd
med bokback med mjuk botten.
Inkast utrustat med inkastsskydd och
bana för mjuka nedsläpp.

Kapacitet Ca. 60 normalböcker.
Format B800 x D455 x H870 mm 

Mått inkast:  
B320 x H70 mm  
Bokback:  
B600 x D400 x H320 mm

Material Melamine på spånskiva.
 Bokback i plast, PE.
Hjul Ø75 mm. Samtliga låsbara.
Design Schulz Speyer.
Villkor 

5804  8.740:- 

Lund
Funktionellt, låsbart återlämningsfack.

Kapacitet Ca. 50 normalböcker.
Format B500 x D400 x H885 mm 

Inkast: B460 x H75 mm
Material Fanerad spånskiva.
Övrigt Invändig bottenskiva av
 självslocknande kallskum 

(40 mm).
Design Eurobib Direct.
Villkor 

4237  bok 2.993:-
4232  björk 2.993:-

Dåligt väder?
Se vårt populära återläm-
ningsfack för utomhusbruk 
på nästa sida. 
Idealistisk 
även för mindre 
bibliotek med 
begränsade 
öppettider.
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Maya
Dygnet runt, i alla väder…
Robust, låsbart återlämningsfack i
metall för utomhusbruk. Lämpligt för
bibliotek med begränsade öppettider.
Utrustat med glidbana och anpassad
uppsamlingsvagn på hjul med handtag.
Skåpet är tungt! För ökad stöldsäkerhet
kan skåpet belastas med exv. betong-
plattor (placeras i sockelns hålrum) eller
förankras i golvunderlag med bult/kedja
med hjälp av avsedda uttag.

Kapacitet Ca. 80 normalböcker.
Format Fack:  

B480 x D600 x H970 mm  
Vagn:  
B430 x D530 x H480 mm 
Inkast: B340 x H70 mm

Material Lackerad metall.
Design BS Eurobib.
Övrigt Två nycklar medföljer.

4253  16.732:-

Följ med på äventyr 
i bokskogen 



71www.eurobib.se Bestä l l  i  vår  nätbut ik e l le r  r ing 046 -31 18 50

BOKSTÖD &
HYLLSYSTEM 

Biblioteken och deras utformning är vår passion och mission!

Med hängivenhet och nyfikenhet, erfarenhet och kunnande, skapar vi innovativa, uttrycksfulla 
och funktionella lösningar för moderna bibliotek över hela världen. På följande sidor finner 
du en översiktlig presentation av våra mest efterfrågade hyllsystem. Här finner du även ett 
brett urval av bokstöd till dina bokhyllor.

Vi har mycket mer att på välja på. För mer information om våra hyllsystem eller för inspiration 
kika in på vår hemsida, www.lammhultsbiblioteksdesign.se.
Välkommen!
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Cecilia
Stabila, greppvänliga...
Praktiskt bokstöd i gediget utförande.
Finns i två storlekar (S och L).

Format (D x H mm) 
S: 120 x 150 
L: 150 x 220

Material Lackerad metall.
Enhet 10 st.

3176 S 567:- /fp. 
3177 L 774:- /fp.

Twigs
Lika dekorativt som användarvänligt… 
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.

Format B226 x D110 x H246 mm
Material Lackerad metall.
Design Louise Hederström för 

Eurobib Direct.

3819 höger 98:-
3820 vänster 98:-
 

PS
Lätt, greppvänlig...  
Lätta greppvänliga bokstöd i kraftig
plast försedda med glidskyddstejp.

Format D140 x H215 mm
Material Plast, PS. 
Enhet 10 st.

3218 transp., grått 403:- /fp.
3219 transp., klart 403:- /fp.
3221 ljusgrått 403:- /fp.
 

XL
För de riktigt stora…
Vitlackerat bokstöd i metall; idealiskt för
böcker i folioformat.

Format B/D150 x H220 mm
Material Lackerad metall.

3178   vitt 40:-
3179   grått 40:- 

Den kloka ugglan ger råd!
Använd gärna den utstickande 
delen av bladverket för märk-
ning, se exv. Bokstavsark och 
Symboletiketter på s. 23.

Nyhet!

Glidskyddstejp
Inget kasande... 
Appliceras på produkter som man vill
hindra från att glida t. ex. bokstöd.

Format B40 mm x L25 m
Material Svart silikontejp med  

noppig yta.

2725  2.733:- 
 

Större beställningar?
Fråga oss om en offert.
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Hold on 
Greppvänlig...
Stilfullt och användarvänligt bokstöd.

Format D148 x H205 mm
Material Lackerad metall.
Design Niklas Dahlman för  

Eurobib Direct.
Enhet 10 st.

3252 vitt 427:- /fp.
3253 svart 427:- /fp.

Stopper
Multifunktionellt med framkant... 
Praktiskt bokstöd med framkant (stop-
per); håller bokstödet på plats samtidigt
som framkanten med fördel kan använ-
das för skyltning/märkning.

Format D125 x H170 mm 
Framkant: D130 x H25 mm

Material  Lackerad metall. 
Enhet 10 st.

3276 grått, höger 293:- /fp.
3277 vitt, höger 293:- /fp.
3278 grått, vänster 293:- /fp.
3279 vitt, vänster 293:- /fp.

Clip-on
Lättplacerade... 
Praktiska bokstöd passande trähyllplan 
med en tjocklek om max. 22 mm.

Format D140 x H190 mm
Material Lackerad metall.
Enhet 10 st.

3325 vänster 350:- /fp.
3326 höger 350:- /fp.

Regular
Våra bästsäljare alla tider... 
Funktionella bokstöd i flera färger.

Format B/D150 x H170 mm
Material  Lackerad metall.
Enhet 10 st.

3171 grått 280:- /fp.
3172 blått 280:- /fp.
3242 röd 280:- /fp.
3173 svart 280:- /fp.
3174 vitt 280:- /fp.
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Ett prisbelönt bibliotek i Frankrike, en spännande design-
lösning i Aabenraa eller de senaste tipsen och trenderna 
inom biblioteksdesign. Det är bara några exempel på vad 
du kan hitta. I vår inredningsvärld finns mängder av 
foton från biblioteksprojekt över hela världen, med 
eleganta designlösningar och kvalitetsprodukter med 
smart konstruktion. Hämta inspiration och låt oss 
hjälpa dig förverkliga dina idéer, in i minsta detalj.

SÖK INSPIRATION I VÅR MAGISKA 

INREDNINGSVÄRLD

www.lammhultsbiblioteksdesign.se

Vi kan göra så mycket mer än det 
som visas i webbshoppen. Det ser 
du när du läser i katalogen du har 
i handen. Här hittar du en översikt 
över våra hyllsystem som kan anpas-
sas efter dina önskemål och krav för 
just ditt bibliotek.

VI VET HUR MAN GÖR  

– VI ÄR BIBLIOTEKSFOLK 

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE
Kontakta försäljningsavdelningen på 046-31 18 00

– Vi kan hjälpa dig med allt från de minsta detaljerna till helhetslösningarna.

WWW.LAMMHULTSBIBLIOTEKSDESIGN.SE
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Format (mm)
• Höjder: 1220, 1520, 1820 och 

2120
• Bredder: 750, 900 och 1000
• Djup: 225, 250, 300 och 400

Gavlar  
• Yttergavlar i trä, perforerat stål 

och glas med eller utan topp-
hyllplan i trä eller metall.

• Exponeringsgavlar i trä.
• Hela ryggar i trä eller som 

anslagstavla med tyg.

Hyllplan
• Plana, snedställda och med 

skyltprofil.
• Trä eller metall.
• Med eller utan bakkant.

Kulörer
• Metallkomponenterna kan
 pulverlackeras 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, sittfunk-
tioner m.m.

• AV-utrustning.

Tillbehör
• Hjul, skyltning, bokstöd, expo-

nering, belysning m.m.

Brett urval av systemlösningar
• Runda hyllor.
• Exponeringshyllor och -möbler i 

metall.
• Arbetsytor, rumsavdelare m.m.

Aabenraa bibliotek, Danmark

Johnstone bibliotek, Storbritannien

Lyon 5e St-Jean bibliotek, Frankrike

60/30 klassisk
stålhylla
Funktionell, flexibel och estetisk…
60/30 klassisk stålhylla är ett fristående
system som är resultatet av många års
erfarenhet och framgång. Ett flexibelt
produktkoncept som utvecklats gradvis
över åren. Uppbyggnaden i sektioner 
och bredden i sortimentet ger en opti-
mal användning av rumsmiljön.

Hyllsystemets flexibilitet bjuder på en
bred och rik variation av individuella
lösningar. Något som uppskattas av
arkitekter i varje biblioteksprojekt.
Här finner du enkelsidiga, dubbelsidiga,
vägghängda, gavlar i olika material,
hyllplan för olika ändamål, tillbehör
och mycket mer.

Lägg därtill ett brett sortiment av smarta 
tillbehör, vilka skapar oanade möjlig-
heter för biblioteket. Och allt detta i
valfri kulör. 

Miljömärkt

Alla ståldetaljerna i 
vårt sortiment uppfyller 

kriterierna för
Svanenmärkning.

Hållbara, säkra och 
miljövänliga.

Kontakta försäljningsavdelningen på 046-31 18 00
– Vi kan hjälpa dig med allt från de minsta detaljerna till helhetslösningarna.
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Uniflex, Quadra & 
Rondea hyllsystem 
i stål
Robusta, flexibla system för enkel 
montering...
Uniflex, Quadra och Rondea hyllsystem 
i stål erbjuder ett brett spektrum av 
möjligheter för ditt bibliotek! Fristående 
hyllsystem som med olika ramkonstruk-
tioner, otaliga hyllplan och funktioner 
ger möjligheter till individuell utform-
ning och är särskilt lämpade för såväl 
större bibliotek som folk- och skolbib-
liotek. 

Det moderna konceptet kan tillgodose 
alla kundens önskemål genom enkelsi-
diga och dubbelsidiga hyllsystem, gavlar 
i olika material; hyllplan för olika ända-
mål och ett brett urval av funktionella 
tillbehör såsom skåp, tidskrifts ställ, 
arbetsstationer och mycket mer. 

Många av hyllplanen och funktionerna 
är kompatibla med alla tre hyllsystemen 
i stål.

Bietigheim-Bissingen bibliotek, Tyskland

Vad skiljer Uniflex, Quadra och Rondea från varandra?

Quadra
30 x 30 mm fyrkantsrör i två varianter; 
Quadra-F och Quadra-Q. Quadra-F (F 
för ”Flat”) har en enklare, mer minima-
listisk konstruktion; medan Quadra-Q 
(Q för ”sQuareholes”) har en kvadratisk 
utformning på ramen. Gallermodulen 
om 25 mm är enkel att montera och 
justera; helt utan särskilda verktyg.

Rondea
28 mm rundrör i två varianter; Rondea-F 
och Rondea-W. Rondea-F (F för ”Flat”) 
har en nätt konstruktion utan hårda kan-
ter. De som önskar lite mer variation 
i konstruktionen kan välja den mer 
dynamiska Rondea-W-variant (W för 
”Wave”). Gallermodulen om 32 mm är 
enkel att montera och justera; helt utan 
särskilda verktyg.

Uniflex
30 x 30 mm perforerat fyrkantsrör 
med svetsad, multifunktionell C-profil;  
möjliggör enkel placering av topp- och 
bottenhyllplan. Gallermodulen om 25 
mm är enkel att montera och justera; 
helt utan särskilda verktyg. 
Uniflexs tillval av topp- och botten-
hyllplan skapar ett slutet hyllsystem, 
medan Quadra och Rondea är öppna 
hyllsystem.

Certifieringar
Komponenter i metall är lacke-
rade 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 lacke-
ring eller plastbeläggning.
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Format (mm)
• Höjder: 1100, 1500, 2050 och 

2250
• Bredder: 500, 750, 900 och 1000
• Djup: 250 och 300

Gavlar 
• Uniflex: Gavlar av trä, perforerad 

metall och säkerhetsglas/akryl-
glas.

• Quadra/Rondea: Gavlar i per-
forerat 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 

pulver lackerade enligt våra 
standard kulörer. Andra kulörer 
kan fås på begäran. 

• Komponenter i trä kan levereras 
i olika faner eller lackeras enligt 
våra standard kulörer. Andra 
ytor, faner och kulörer kan fås 
på begäran. 

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

stationer m.m.

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

Brett urval av systemlösningar
• Exponeringshyllor och -möbler i 

metall.
• Arbetsytor, rumsavdelare m.m.

Bertrix bibliotek, Belgien

Dresden Neustadt bibliotek, Tyskland

Veurne bibliotek, Belgien

För mer information och 
tekniska beskrivningar på 
vårt standardsortiment 
kika in på vår hemsida:

  
lammhultsbiblioteksdesign.se



78

B O K S T Ö D  &  H Y L L S Y S T E M

www.eurobib.seFrak t f r i t t  f rån 2.500:-  v  Snabba leveranser v  2 år s  produkt-  & pr isgarant i

Jakobsbergs bibliotek, Sverige

Softline, Slimline och
Frontline
Klassiska hyllsystem i trä…
Våra hyllsystem Softline, Slimline
och Frontline med uttalad träkänsla i
modernt, skandinaviskt uttryck erbjuder
en av de mest funktionella och flexibla 
lösningarna på marknaden.
Hyllsektionerna kan utformas och
utrustas på flera sätt. Monteringen är
enkel och snabb; bygg till eller ta bort
sektioner utan att behöva demontera
hela hyllskeppet; flytta eller ta bort

hyllplan utan att hyllplanen i sektio-
nerna bredvid påverkas.
De två gavlarna i startsektionerna ger
ett mjukt, behagligt intryck och är
fanerade på båda sidor med en hålbild
på insidan för placering av hyllplan.
Mellangaveln, som används för att
ställa samman flera sektioner, har en
hålbild på båda sidor.
Hyllsektionerna binds samman antingen
med hjälp av en stålram eller rygg i trä.
Alla hyllsystemen kan erbjudas i olika
träslag. 
Hyllplan och andra tillbehörsfunktioner
kan fås i olika material och kulörer, 

vilket ger en rik variation av individu-
ella lösningar.
Trähyllorna har ett motsvarande
upplägg som 60/30 klassisk stålhylla, 
dvs. enkel- och dubbelsidiga sektioner i 
olika höjder, hyllplan för olika ändamål, 
tillbehör och mycket mer. Lägg därtill 
ett brett sortiment av smarta tillbehör. 
Och som sagt: allt detta i olika faner-
slag eller träytor som täcklackeras i 
valfri kulör.
Något som också uppskattas av såväl
arkitekter som kunder i varje biblioteks-
projekt.

Slimline
Rak, utstickande gavelframkant
Gavelframkanten sticker ut 26 mm
från hyllplanets framkant.

Frontline
Rak gavelframkant i linje med
hyllplanen
Gavelframkanten sticker ut endast 5 mm
från hyllplanets framkant.
Frontline finns i två standardtjocklekar;
22 eller 38 mm som går att kombinera
valfritt för att skapa olika uttryck.

Softline
Rundad, utstickande
gavelframkant
Gavelframkanten sticker ut 26 mm
från hyllplanets framkant.

Vad skiljer Softline, Slimline och Frontline från varandra?

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

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
 pulverlackeras 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.

Brett urval av systemlösningar
• Runda hyllor.
• Exponeringshyllor och -möbler
 i trä och/eller metall.
• Arbetsytor, rumsavdelare m.m.

Ansvarsfullt skogsbruk
Vår miljöpolitik skall reducera 
co2 utsläpp, avfall och energi-
förbrukning. Vi arbetar för att 
kunna utveckla och leverera 
miljövänliga och miljögod-
kända produkter. 

Softline, Slimline och Frontline 
hyllsystem är prov på några 
av de produkter som kommer 
att omfattas av denna sträva. 
Hyllsystemerne kan tillverkas 
av trä från hållbart skogsbruk.
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Ratio hyllsystem i trä

Exceptionell allsidighet ...
Ratio hyllsystem ger innebörd åt 
begreppet flexibilitet. Konstruktionen i 
moduler ger hög grad av funktionalitet 
och allsidighet, systemet lämpar sig 
därför utmärkt för både moderna och 
klassiska biblioteksmiljöer.

Ratio kännetecknas av sin massiva gav-
lar, som finns i ett antal utföranden för 
att komplettera hyllplanen och ryggarna. 
Hyllsystemet finns i enkelt- eller dub-
belsidigt utförande. Det kan utrustas 

med hyllplan i metall eller trä (sticker 
ut endast 7 mm från hyllplanets fram-
kant). Lägg därtill ett brett utbud av 
andra funktioner. Resultatet är ett hyll-
system med hög grad av tillpassning 
för att tillgodose de flesta specifika 
krav och önskemål.

Ratio finns i två versioner - Ratio-B och 
Ratio-S. Ratio-B hyllplanen kommer 
utan topp- eller bottenhyllplan vilket 
skapar en öppen, luftig känsla. Ratio-S 
levereras med ett topp- och ett botten

hyllplan med sockel. Detta medger fullt 
utnyttjande av höjden i hyllsystemet 
och är därför ofta idealiskt för veten-
skapliga bibliotek med många volymer.

Utformningen av hyllsystemet, med sin 
32 mm gallermodul medger enkel 
montering och justering; helt utan att 
särskilda verktyg behövs. Notera vid 
monterina av Ratio hyllsystem att det 
måste finnas åtminstone tre hyllplan 
(toppen, mitten och botten) som är 
fasta för att säkerställa god stabilitet.

Format (mm) 
•  Höjder: 1096, 1512, 1768, 
    2056 och 2248 
•  Bredder: 500, 750, 900 och 1000
•  Djup: 250 och 300

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 

pulver lackerade 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.

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

m.m.

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

Brett urval av systemlösningar
• Exponeringshyllor och -möbler
 i metall.
• Arbetsytor, rumsavdelare m.m.

Ternat bibliotek, Belgien

Haberdashers Askes flickskola, Storbritannien

För mer information och 
tekniska beskrivningar på 
vårt standardsortiment 
kika in på vår hemsida:

  
lammhultsbiblioteksdesign.se
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76206 / 76207
Mellan, dubbel: start + fortsättning.

One hyllsystem
Prisvärt, folieklätt hyllsystem! 
One är ett hyllsystem för offentlig miljö
med högt ställda krav. Här förenas 
såväl stabilitet som slittålighet med ett 
modernt uttryck. 

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.

Material Hyllgavlar i björkmönstrad
 melamin. Hyllplan i pulver-

lackerad metall med bak-
kantslist i akryl. Bokstöd i

 kromad metall.
Övrigt Tål belastning upp till
 80 kg / hyllplan.
Villkor 

Beslag för montering av två hyllplan/
sektion som tidskriftshyllplan medföljer.

Levereras med ett hängbokstöd per
hyllplan (ej till bottenhyllplan).

Vill du veta mer om funktioner
eller tillbehör såsom skåp,
utdragshyllor osv. kontakta
vår kundtjänst!

Låg, enkel
5 hyllplan inklusive topphyllplan.

Format (B x D x H mm) 
Start: 945 x 300 x 1520 
Forts.: 923 x 300 x 1520

76200 start  3.357:-
76201 fortsättning  2.840:-

Låg, dubbel
10 hyllplan inklusive topphyllplan.

Format (B x D x H mm) 
Start: 945 x 600 x 1520 
Forts.: 923 x 600 x 1520

76202 start  6.147:-
76203 fortsättning  5.026:-

Mellan, enkel
6 hyllplan inklusive topphyllplan.

Format (B x D x H mm) 
Start: 945 x 300 x 1820 
Forts.: 923 x 300 x 1820

76204 start  3.757:-
76205 fortsättning  3.250:-

Mellan, dubbel
12 hyllplan inklusive topphyllplan.

Format (B x D x H mm) 
Start: 945 x 600 x 1820 
Forts.: 923 x 600 x 1820

76206 start  7.187:-
76207 fortsättning  5.823:-

Hög, enkel
7 hyllplan inklusive topphyllplan.

Format (B x D x H mm) 
Start: 945 x 300 x 2120 
Forts.: 923 x 300 x 2120

76208 start  4.214:-
76209 fortsättning  3.620:-

Hög, dubbel
14 hyllplan inklusive topphyllplan.

Format (B x D x H mm) 
Start: 945 x 600 x 2120 
Forts.: 923 x 600 x 2120

76210 start  8.048:-
76211 fortsättning 6.557:-

Hängande bokstöd, 5 st.
76215  214:- /fp.

Verktygssymbolen visar 
att varan skall monteras. 
Standardverktyg kan behövas. 
Monteringsanvisning medföljer 
eller kan laddas ned från vår 
nätbutik.
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KONFERENS & AKUSTIK 

Publika aktiviteter, tysta miljöer…

Här visar vi ett urval av såväl möbler och utrustning för effektiva möten eller konferenser som 
ljudabsorberande rumsavdelare. Se även våra smarta tillbehör för tysta miljöer.

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se.
Välkommen!
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Mixx
Allt du behöver för publika 
aktiviteter...
Mixx är en smakfull serie av mobila och  
lätta  bord och vagnar för möten. Alla 
är de ställbara på höjden. 

Idealiska att lägga till, dra ifrån eller 
flytta runt på - allt efter önskemål!

Material Stativ i anodiserat alumi-
nium med teleskopfunktion 
(justerbar höjd) på kryssfot i 
blästrad aluminium.  
Skivor i 5 mm vitlackerad 
aluminiumplåt. 

Hjul Ø40 mm låsbara hjul (ställ-
fötter medföljer).

Övrigt Ställbar höjd; gaslift.
Design Ruud Ekstrand.
Villkor  

Allroundbord
Praktiskt litet bord med fyrkantig
arbetsskiva. 

Format B/D540 x H770-1100 mm

36240  5.145:-

Projektorbord
Allsidigt bord för OH/LCD-projektorer 
eller laptop med integrerad musplatta. 
Distans mellan planen är 60 mm.

Format B660 x D520 x  
H700-1100 mm

36242  5.702:-

Cateringbord
Smart serveringsbord för flaskor, glas, 
koppar, servetter m.m. med uppvikta 
kanter (60 mm) och profiler; praktiskt 
rasskydd.

Format B/D450 x H650-1100 mm

36243  5.460:-
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Blädderblocksställ
Funktionellt ställ med blädderblocks-
hållare och pennhylla.

Format B700 x D950 x  
H1800-1950 mm 

36244  6.563:-

Blädderblock

Format B600 x H840 mm 
Enhet 10-pack (50 ark).

36245  1.024:-

Talarstol
Talarstol med rullgardin i vitt tyg. 
Rullgardinen kan dras ned och fästs vid 
basen om avskärmning önskas.

Format B560 x D500 x H700-1100 mm.
Övrigt Mot tillägg kan rullgardins-

fronten förses med logotype.  

36246  7.933:-

Arbetsstation
Station för laptop/flatscreen med inte-
grerad musplatta. Distans mellan planen 
är 60 mm. 

Format B660 x D540 x  
H700-1100 mm

36247  5.187:-

Arbetsstation, integrerat fäste 
Station med integrerat skärmfäste. 
Hylla för förvaring av  mini-hårddisk och 
kabeldöjare beställs separat, se Tillval.

Format B660 x D540 x  
H700-1100 mm

36248  6.295:-

Tillval
Tillvalshyllan passar Arbetsstation, 
Talarstol och Projektorbord. 
Kabeldöljaren och CPU-hyllan passar 
Arbetsstationen. 

Hylla

Format Inv. mått:  
B440 x D195 x H60 mm

36249  2.411:-

Kabelkanal

36250  893:-

CPU-hylla
 

Format  B360 x D150 x H60 mm

36251  845:-
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Textilier i Event Screen.
Vid beställning v.v. ange färgnummer.
I miljöer med ljudbelastning 500-4000 Hz ger Softline 
högsta möjliga ljudabsorption över hela ytan.

Rak skärm (B x H mm)
Höjdmåttet avser skärm utan ben;
beställs separat.

36410  800 x 1360 2.132:-
36411 1000 x 1360 2.436:-
36412 1200 x 1360 2.704:-
36413  800 x 1500 2.594:-
36414 1000 x 1500 2.840:-
36415 1200 x 1500 3.092:-
36416  800 x 1700 2.940:-
36417 1000 x 1700 3.197:-
36418 1200 x 1700 3.386:-

Softline
Allsidig, ljudabsorberande
rumsavdelare...
Ett skärmsystem i moduler för miljöer
med hög ljudbelastning där skärmarna 
ger högsta möjliga ljudabsorption (ljud-
klass A). Softline är brandskyddsklassad 
och alla delar kan återvinnas. Se även 
vårt omfattande tillbehörsprogram på 
nästa sida. Enkla att montera; helt utan 
verktyg.

Format Skärmtjocklek: 50 mm
Material Skärm uppbyggd av en mas-

siv träram fylld med ljudab-
sorberande mineralullskiva.

Villkor  

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

Färgnummer:
-24 blå
-25 ljusblå
-37 röd
-42 grön
-49 orange
-69 ljusgrå
-79 natur
-82 svart
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Tillbehör
Benpaket

Benpaket för start består av två 
stödben. Benpaket för påbyggnad 
består av ett stödben, ett ben och två 
2-vägskopplingar, 40 mm. Stödbenet 
100 mm används vid hög belastning. 
Benpaket kan också fås med hjul.

Material Lackerad metall. 

Benpaket, 100 mm

Start
36488  svart 520:-
36489  vit 520:-

Påbyggnad
36490  svart 467:-
36491  vit 467:-

Benpaket, 5 mm

Start
36492  svart 415:-
36493  vit 415:-

Påbyggnad
36494  svart 368:-
36495  vit 368:-

Benpaket, 50 mm, hjul

Start
36496  svart 725:-
36497  vit 725:-

Påbyggnad
36498  svart 677:-
36499  vit 677:-

Kopplingar och väggfästen
För att koppla ihop skärmar behövs två
kopplingar till varje skarv, en upptill
och en nedtill. För att fästa en skärm i
väggen används väggfästen och 3-vägs-
kopplingar.

2-vägskoppling
36455  32:- 

3-vägskoppling
36457  68:- 

4-vägskoppling
36458  68:-  

Väggfäste
36459  194:- 

Skötselanvisningar
Noppor eller lösa partiklar 
Borsta försiktigt bort med en mjuk borste eller blås 
bort det. Om det inte fungerar, prova att använda en 
klisterroller avsedd för kläder.

Kaffe eller varm choklad
Fläckar från het dryck kan tas bort genom att använda 
fläckborttagningsmedel för textil. Kom ihåg att alltid 
vara försiktig när du ska tvätta bort fläckarna. 

Fett och fläckar
Fukta ytan med varmt vatten. Ta någon droppe mild 
tvål på fläcken och låt verka en liten stund. Gnugga 
sedan lätt med fingerspetsarna på fläcken så att tvål 
och vatten blandas. Gnugga lätt tills vätskan blir till vitt 
lödder. Låt sedan tyget torka alternativt tryck en trasa 
med varmt vatten på fläcken. Gnugga inte, utan bara 
tryck och låt trasan suga upp det nedsmutsade löddret.  
 
Använd t. ex. aldrig föremål med skarpa kanter.
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Sketchalot
Lättplacerad whiteboardtavla…
Modulär whiteboardtavla utan krav på 
väggmontering. Placera fritt direkt mot 
väggen; enskilt eller flera tätt bredvid 
varandra. Förutom skrivmöjligheten är 
whiteboardytan även magnetisk. 
Sketchalot vilar på två avtagbara, 
lättmonterade stödben.

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

Material Magnetisk whiteboard med 
stödben i aluminium.

Design Eelco Voogd.
Villkor 

36217       7.894:- 

Den kloka ugglan ger råd!
Idealisk vid presentationer, 
besöksarrangemang eller till att 
låta besökare förmedla egna 
lästips och upplevelser. 
Aktivera besökarna!

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

Kapacitet 6 utställningsytor per
 enhet.
Format 3 x B800 x H1800 mm
Material Wellpapp, vit.
Enhet 3 st.

36150       650:- /fp.

Silent Socks
Förebygg oljud… 
Silent Socks är en genial lösning på 
ett gammalt problem; att stolsbenen 
orsakar irriterande skrapljud, repor och 
märken i golv.

Silent Socks ser ut som en tennisboll 
(vilket några använder som substitut) 
men skenet bedrar. Denna svensk-
utvecklade och -producerade produkt 
är anpassad till stålrörsstolar och 
dämpar skrapljud med upp till 18dB. 
Dessutom slipper man det irriterande 
krockljudet mellan tex stolar och bords-
ben. Den har ett specialanpassad inner-
del som säkerställer att den sitter säkert 
på stolsbenet.

En miljövänlig, återanvändbar och väl 
testad (SP för slitage) ljudförebyggare. 
Testrapport finns även för akustiktest 
hos Akustikverkstans laboratorium.

Format För rördiameter Ø16-22 
resp. Ø20-27 mm

Material Ytterskiktet ull/syntetmaterial,  
ull. Kärna i formsprutad 
gummi.

Övriga Vattentvätt; ullprogram 
30-40°. Torktumlas. 

Villkor Originaltassar skall inte 
tas bort innan montering. 
Stålrörsbenen kan ha invän-
dig såväl som utvändiga 
möbeltassar, tack vare sin 
konstruktion sitter Silent 
Socks säkert fast. Använd ej 
Silent Socks på oljade golv.

Original, ljusgrå
För släta golv utan hårda skarvar.

1501 Ø16-22 mm 37:-
1502 Ø20-27 mm      37:-

HD (Heavy Duty), grafitgrå
För golv med kännbara skarvar, exv. 
klinker- och stengolv.

1503 Ø16-22 mm 47:-
1504 Ø20-27 mm      47:-

Nyhet!
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ARBETS- & SÖKSTATIONER 

Den som söker skall finna…

Här finner du ett urval av robusta och allsidiga sökstationer, info diskar och arbetsstationer 
idealiska för publika miljöer. 

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se.
Välkommen!
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Opac ståpulpet
Funktionell, stabil ståpulpet...
Finns i tre olika utförande, se bilder.

Format B850 x D800 x H1325 mm 
Höjd till tangent-/skärmbord: 
965/1055 mm  
Inv. mått på CPU-konsol/-
box: B220/230 x D460/550  
x H560/480 mm

Material Melamin med lönndekor på 
spånskiva.

 Stativ i lackerad metall.
Design Schulz Speyer.
Villkor 

Opac med kabeldöljare
5744  5.980:-

Opac med CPU-konsol
5745  6.610:-

Opac med CPU-box
5746  8.219:-

Flatline söksstation,
vägghängd
Nätta och funktionella... 

Material Melamin på spånskiva med 
plastade kanter. Box med 
detaljer i lackerad metall. 

Design Schulz Speyer.
Villkor 

Box
Kommer med låsbar CPU-box.

Format (B x D x H mm) 
535 x 520 x 638 
CPU-box (inv. mått): 
470 x 212 x 458  

3718  6.119:-

Slim

Format B535 x D520 x H250 

3719  3.445:-

Tillbehör
Bildskärmskonsol
Passar platt bildskärm (VESA-standard 
75/100).

3716    935:-
 

Fler färger eller 
annan foliedekor?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!
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Flatlineserien
Här hittar du vår populära sökstationer 
från vårt systerföretag Schulz Speyer i 
Tyskland i nytt, uppdaterat utförande. 
Välj station för antingen stående, sittande 
eller reglerbar (Elektro). Alla sökstationer 
kommer med kabeldöljare.
 
Kan förses med CPU-konsoler, -boxar, 
täckplattor och skärmfästen, se Tillval. 

Flatline söksstation
Nätt, funktionell och stabil... 

Material Lackerad metall med skyd-
dande element i rostfritt stål. 
Skivor i melamin på spån-
platta med plastade kanter.

Design Schulz Speyer.
Villkor 

Stående

Format (B x D x H mm) 
630 x 590 x 965/1065 
Höjd tangentbord: 
965 mm

 Höjd bildskärm: 
1065 mm 

3711  5.991:-

Sittande

Format (B x D x H mm) 
630 x 590 x 720/820 
Höjd tangentbord: 
720 mm 
Höjd bildskärm: 
820 mm 

3712    5.991:-

Elektro
Reglerbar station med täckplatta; skydd 
för styrenhet och kablar: PVC-fri lyft-
pelare med PiezoTM antikollisionsteknik.

Format B630 x D590 mm 
Höjdlägen: 
Tangentbord: 550-1212 mm 
Skärmbord: 630-1292 mm

3713    13.226:-

Flatline Elektro är 
utrustad med ZEROTM teknologin, 
vilket reducerar förbrukningen i 
viloläge från 1-2 W till 0,1 W.

Tillval
CPU-konsol
Funktionell förvaring av CPU.

Format (B x D x H mm)
 Utvändigt: 230 x 460 x 480
   Invändigt: 224 x 460 x 477

3714    1.007:-

CPU-box
Robust och låsbar förvaring av CPU.

Format (B x D x H mm)
 Utvändigt: 250 x 540 x 520
   Invändigt: 212 x 500 x 482

3715    2.804:-

Bildskärmskonsol
Passar platt bildskärm (VESA-standard 
75/100).

3716    935:-

Verktygssymbolen visar 
att varan skall monteras. 
Standardverktyg kan behövas. 
Monteringsanvisning medföljer 
eller kan laddas ned från vår 
nätbutik.
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Info Pods
Lättplacerade, reglerbara…
Smarta diskar i det minde formatet.
Reglerbara i höjd (elektrisk). Idealisk
informationsdisk och arbetsstation för
större bibliotek eller som mottagnings-
disk för skolbibliotek. God tillgänglighet
genom sitt nätta format.

Finns med rak eller oval form i olika
kulörer. Levereras färdigmonterade
med ställfötter, hjul (se bild) och smart 
kabelgenomdragning i arbetsskiva.

Kan förses med hållare för CPU eller
Laptop. Beställs separat, se Tillval.

Rak

Format B1080 x D780 x H690-1170 mm

4380  vit/mörkgrå 31.529:-
4381  ljusgrå/mörkgrå  31.529:-
4382 orange/mörkgrå  31.529:-

Oval

Format B1200 x D685 x H690-1170 mm

4383  vit/mörkgrå 33.025:- 
4384  ljusgrå/mörkgrå  33.025:-
4385 orange/mörkgrå  33.025:-

Oval, LED
Gör dina besökare upplysta...
Samma som Oval, 4383, men utrustad 
med LED-belysning (placerad under 
”kjolen” framtill).

Format B1200 x D685 x H690-1170 mm

4386  vit/mörkgrå 35.715:-

Material Laminat på MDF med stativ i
 lackerad metall (mörkgrå).
Design Lykke Jørgin & Camilla Larsen 

för Eurobib Direct.
Villkor   

Nyhet! Info Pods kan även utrustas 
med RFID-läsare!
Monteras enkelt under
arbetsskivan. Avläsning möjlig
utan annan tillpassning. 
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Fler färger?
Fråga oss gärna, vi ger dig råd!

Tillval
CPU-hållare
Monteras under arbetsskivan. Låsbar.

Format Justerbar i höjd: 200-358 mm  
Justerbar i bredd: 50-100 mm

Material Lackerad metall  
(silver, RAL 9006).

4387   621:-

Laptophållare
Monteras under arbetsskivan. Passar 
laptop i både det större och mindre 
formatet. Se även påbyggnadsfäste 
(4389).

Format B250 x H455 mm
Material Lackerad metall 

(silver, RAL 9006).

4388   594:-

Påbyggnadsfäste för laptophållare
Smart fäste för rotering och justering av
laptop i djupled.

4389   381:-

Hjul
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Mobi
Mobil, multifunktionell 
arbetsstation...
Mobi är en innovativ, mobil arbetsstation 
som tillåter användaren att anpassa 
sin arbets-/studieplats efter behov. 
Mobi består av en arbetsyta och en 
ljudabsorberande avskärmning på 
låsbara hjul. Detta gör att den lätt kan 
flyttas och omgrupperas av en enda 
person. Genom att kombinera två 
eller flera enheter kan man skapa en 
mängd olika uppställningar lämpade 
för allt ifrån gruppanpassade till mer 
individuella arbets-/studieplatser. Detta 
gör Mobi till den perfekta lösningen 
för publika miljöer där man behöver en 
flexibel möblering. 

Den generösa arbetsytan kan rymma 
upp till tre personer för improviserade 
möten. Arbetsskivan är försedd med en 
smart kabelöppning nära skärmväggen. 
Det fasta benet har en ställbar fot. Till 
skillnad från traditionella skärmsystem, 
är Mobi lätt att montera på plats.

Skärmtyg: Runner i sex olika 
standardkulörer.

Format  (B x D x H mm) 
1510 x 1400 x 1600 
Arbetsskiva: 1400 x 600/900  
(på det bredaste partiet). 
Bordshöjd: 720

Material  Skärm klädd med tyg Runner 
från Gabriel. Arbetsskiva i vit 
laminat på MDF. Bordsben i 
lackerad metall. 

Hjul  Ø120 mm. Låsbara hjul.
Design  Andrea Ruggiero.
Villkor   

36231 orange 13.241:-
36232 ljusgrå 13.241:-
36233 mörkgrå 13.241:-
36234 lime 13.241:-
36235 blå 13.241:-
36236 lila 13.241:-
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MoveIT
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. En 
smart arbetsstation vare sig vi talar 
katalogisering eller studier. För att läsa 
eller för att använda som mobil talarstol 
varhelst du eller dina besökare befinner 
sig. Underlätta arbetet på plats! 

Format B420 x D520 x H990 mm
 Justerbar höjd: 625-990 mm
 Arbetsskiva: B420 x D520 mm
Material Stativ i lackerad metall. 

Bottenplatta med räfflad 
gummimatta. Skiva i laminat 
på björkplywood. 

Hjul Ø80/40 mm
Design Tom Stepp för Eurobib 

Direct.
Villkor 

4047               4.972:-

Sat laptopbord
Möbel för besökare på språng…
Denna kombinerade stol/laptopmöbel 
är som gjord för korta möten eller 
pauser, vare sig de äger rum på ett 
café, i ett studierum eller på biblioteket. 

Placera enskilt som en tillfällig söksta-
tion där möjlighet erbjuds att tillfälligt 
fördjupa sig i informationen i sin läs-
platta, laptop eller i ett referensverk 
eller använd flera i grupp som en 
opretentiös mötesplats. 

Format B570 x D400 x H660 mm
 Sits: H450 mm
 Topp: B390 x D270 mm
Material Rotationsgjuten plast, PE. 

Toppskiva i björkplywood alt. 
laminat.

Design Marco Zito.
Villkor 

23530 vit/björkplywood 3.003:-
23531 grå/björkplywood 3.003:-
23532 vit/vit 2.293:-
23533 grå/vit 2.293:-         
 

Nyhet!

Nyhet!
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Flatline iPadstativ
Vridbar och stabil...
Fristående station i robust konstruktion 
med vridbar arbetsskiva för både vertikal 
och horisontell positionering. Finns både 
för sittande eller stående användning. 
Lämplig för iPad® 2 och iPad® Air. 
Låsbar!Levereras med två hörlursuttag  
(standard: 3,5 mm) och USB-kabel 
förlängning (3 m). Idealisk för publika 
miljöer!

Format (B x D x H mm) 
Stående: 490 x 490 x 1145 
Sittande: 490 x 490 x 900 
Arbetsskiva (inv. mått): 
324 x 24 x 364 
Skivans vinkel: 60°

Material Lackerad metall med skyd-
dande element i rostfritt stål. 
Arbetsskiva i melamin på 
spånplatta. 

Design Schulz Speyer.
Villkor 

3737 sittande 4.673:-
3738 stående    4.973:-

Nyhet!

Nyhet!

iPadskydd
För tuffa tag…
Med sin greppvänliga utformning 
och skyddande egenskaper är detta 
fodral ett idealiskt tillbehör till iPad 
Pro. Genom det inbyggda stödet 
placeras din iPad i en perfekt vinkel när 
du skriver, websurfar eller för visning 
av video. Materialets egenskaper 
absorberar stötar i viss utsträckning och 
skyddar iPaden mot smuts och fläckar. 
Skyddet är utmärkt att använda i olika 
undervisningssammanhang för både 
barn och vuxna.

Format (B x D x H mm) 
330 x 24 x 330

Material Plast, EVA.
Bruk Lämplig för Ipad Pro. 

3717  249:-
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BARN- & 
UNGDOMSMÖBLER

En bra start...

Skapa lekfulla och inspirerande ingångar för de lite yngre biblioteksbesökarna - en bra start 
på resan in i böckernas fantastiska värld. Här finner du möbler och lekredskap utformade för 
barn och unga och på deras villkor. Möbler som sprider glädje både bland barn och vuxna, 
som framkallar såväl barnasinnet som upptäckarglädjen i oss alla. Fler glada bibliotek!

Vi har mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se?
Välkommen! 
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Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Fotpelare
Fotpelaren kan förses med golvfäste, se 
23520 för fast montering i golv.
Önskas ingen åverkan i golv kan pelaren 
istället fyllas med sand alt. förses med 
stabiliseringsplatta, se 23552.

Format B380 (bas) x H970 mm 

23510 vit      1.365:-   
23511 svart   1.365:-

Rund bordsskiva

Format Ø600 x H10 mm 

23512 vit      1.365:-   
23515 svart 928:-

Kvadratisk bordsskiva

Format B600 x D600 x H10 mm 

23516 vit      1.365:-   
23517 svart 928:-

Fura
Lättplacerade pausmöbler…

Format B340 x H750  
Sits: B310 x D270 mm 
Fotstödets höjd från golv: 
330 mm.

Material Rotationsgjuten plast, PE. 
Bordsskiva i kompaktlaminat.

Design Form Us With Love.
Villkor 

Pall
Uttrycket ”rak som en fura” stämmer 
inte helt för denna pall som istället är 
lätt konisk i sin form. 
Riktskäret i ”stammen” blir ett bekvämt 
fotstöd och handtaget bakpå gör 
pallen lätt att ta med sig eller flytta.  
Tåligt material som är lätt att rengöra. 
Lämplig även för utomhusbruk.

23518 vit      983:-   
23519 svart       983:-

Bord 
Kombinera fotpelare med bordsskiva 
i önskad modell och färg. Pelaren är 
konisk vilket ger extra stabilitet medan 
bordsskivan i högtryckslaminat är tålig 
och lätt rengöra. Välj rund eller kvad-
ratisk bordsskiva.

Lapsus
Klädhängare för kunskapstörstiga...
Fristående hängare som påminner om 
öknens typiska kaktus. Utrustad med sex 
”grenar”. Ett dekorativt och samtidigt 
funktionellt objekt för publika miljöer.  
Hängarnas placering ger god tillgänglig-
het för såväl små som stora besökare. 
Basen i vitlackerad metall garanterar 
stabilitet. Idealiska för bruk såväl inom- 
som utomhus.

Format B400 x H1970 mm 
Material Rotationsgjuten plast, PE, 

metallbas.
Design Eddy Antonello +  

Alberto Fabbian.
Villkor  

23541 rosa      3.604:-   
23542 vit  3.604:-
23543 grön  3.604:-

Material Rotationally molded plastic, PE,
Design Mut design.
Villkor 

Gradient 160

Format B360 x D400 x H1600 mm 

23544 gräsgrön      1.583:-   
23545 mörkgrön   1.583:-
23546 vit  1.583:-
23547 ljusgrön   1.583:-

Gradient 180

Format B360 x D400 x H1800 mm 

23548 gräsgrön      1.802:-   
23549 mörkgrön   1.802:-
23550 vit  1.802:-
23551 ljusgrön   1.802:-

Gradient
Lättplacerade, flyttbara  
rumsavdelare…
Det är inte för att vi tänker ”liten tuva 
stjälper ofta stort lass” utan ”stor tuva 
skänker ofta lite ro” som vi här visar på 
några lika funktionella som spektakulära 
rumsavdelare. 

Gradient består av flera element i olika 
höjd med sexkantiga baser och allt i 
sköna nyanser av grönt eller enbart vitt. 
Placera i mer eller mindre regelbundna 
former allt efter önskemål. Två eller bara 
några få element kan också bidra till att 
skapa önskvärd avskildhet. Lägg därtill 
element i både suggestivt och rogivande 
uttryck; föreställ er en äng om sommaren 
med små, skira tuvor av gräs (om än med 
gigantiska grässtrån). Idealiska för bruk 
såväl inom som utomhus.
Bli era egna trädgårdsmästare!
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Nyhet!

Nyhet!

Gumball fåtölj
Lekfull sittmöbel med komfort…
Formad som en mjuk, nedsutten sittsäck 
erbjuder Gumball fåtölj den perfekta 
platsen för komfortabel samvaro med 
vänner eller med en god bok. Materialet 
är hårdplast vilket gör fåtöljen lätt att ta 
sig upp ur och att hålla fräsch. Lämplig 
både för inom- och utomhusbruk.
Finns för såväl vuxna som barn.

Material Rotationsgjuten plast, PE.
Design Alberto Brogliato.
Villkor 

   
Senior

Format (B x D x H mm) 
920 x 860 x 650 
Sits: D430 x H390 

23521 vit      2.556:-   
23522 svart   2.556:-

Junior

Format (B x D x H mm) 
700 x 640 x 490 
Sits: D320 x H290 

23523 vit      1.529:-
23524 grön      1.529:-   
23525 gul      1.529:-   
 

Tillbehör
Knoppar 
Knoppar i olika färger som kan skiftas 
efter önskemål. Köp flera set och 
använd som årstidsmarkörer eller 
beroende på var i lokalen Godot ska 
placeras.

Format Ø55 x H30 mm
Material Plast, PE.
Enhet 6 st/förp.

23536 vita      131:- /fp.   
23537 röda 131:- /fp.   
23538 mullvadsfärgade 131:- /fp.   
23539 gröna 131:- /fp.   
23540 svarta 131:- /fp.   

Stabiliseringsplatta 
Platta i rostfri metall för extra tyngd.

23552 Fura, Ø410 928:-
23553 Godot, Ø510 1.392:-

Beslagsset 
Set till 23552, 23553.

23554  173:-

Golvfäste
För fast montering i golv. Passar Fura, 
Gumball och T-ball.

23520  437:-

Godot
I väntan på Godot…
Godot är en klädhängare som hälsar 
besökarna välkomna till en fantastisk 
värld. Utrustad med sex ”grenar” med 
färgade knoppar och en praktisk förva-
ringsficka (plats för skoskydd?). 
Idealiska för bruk såväl inom- som 
utomhus.
Knoppar i vitt respektive mullvad medföl-
jer. Knoppar i andra färger kan beställas 
separat för att ange årstid, placering, 
tema etc., se Tillbehör.

Format B430 x D400 x H1760 mm 
Material Rotationsgjuten plast, PE.
Design Alberto Brogliato.
Villkor  

23534 vit/vit      3.003:-   
23535 mullvad/mullvad 3.003:-

T-Ball
Lekfull multifunktionell möbel… 
Förvaring, exponering eller bord; utmärkt 
att kombinera med Gumball armchair. 
Exponera leksaker, pussel eller böcker 
i olika format. Köp till toppskiva och 
använd som dold förvaring, cafébord 
eller lekbord. Använd Golvfäste, 23520 
för fast montering i golv.

Format Ø770 x H270 mm 
Inv. mått: Ø440 (botten) / 
Ø550 (topp) mm 

23526 vit      1.567:-

T-Ball toppskiva
Köp till toppskiva till T-ball och förvandla 
förvaring till bord.

Format Ø630 x H33 mm
Material Plast, PE.

23527 vit 638:-
23528 grön* 638:-
23529 gul* 638:-

*Rekommenderas endast för inomhus-
bruk eller ej i direkt solljus.

Se fler Gumball färger 
och modeller i vår nätbutik.
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Tibu barstol
Reglerbar stol för ståbord…
Barstolar för bibliotek? Kanske inte, men 
däremot en stol som låter besökarna 
alternera mellan stående och sittande 
ställning vid ståbord eller sökstationer!
En lika raffinerad som genomtänkt stol; 
här med gasfjädern integrerad i den 
flytande designen medan knappen för 
höjdjustering döljs under sitsen. 
 ”It’s just what it needs to be, hard at 
the foot, tactile at the button and soft at 
the seat” säger den norska designduon 
Anderssen och Voll. 

Format Ø370 x H600/770 mm
Material Lackerad fotpelare i metall 

med sits i plast, PE, klädd i tyg 
(”Steelcut 2” från Kvadrat).

Design Anderssen och Voll.

23452 olivgrön      4.763:-   
23453 lime   4.763:-   
23454 bordeaux   4.763:-      
23455 svart   4.763:-     
 

Tilt top table
Tidlöst, praktiskt bord…
Praktiskt, modernt fällbord med anor 
från 1600-talet. Bordet lämpar sig väl 
i föränderliga miljöer; caféområden, 
studieplatser eller läsplatser.
Fäll ihop och flytta undan när det inte 
behövs – tar nästan ingen plats alls. 
Bordsskivan är betsad på båda sidor 
vilket gör att bordet pryder sin plats även 
hopfällt intill vägg. 

Format Ø900 x H740 mm
Material Underrede i lackerad metall. 

Bordsskiva i betsad askfanér på 
MDF.

Design Scholten & Bajings.

23446 vit      4.249:-    
23447 svart   4.249:-   
23448 grön   4.249:-   
 

Nyhet!

Nyhet!
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Branch Hanger & 
Tree Hanger
Lika hjälpsamma som dekorativa…
Att hjälpa besökarna få ordning och 
reda på ytterkläder och annat behöver 
inte vara så ”kvistigt”. Ta i trä; vi har 
lösningen! Välj en hängare som passar 
dina besökare – och då även utifrån till-
gänglighets perspektiv. Hängare i form 
av grenverk som kan nås av alla!

Format (B x D x H mm)  
Branch:  290 x 98 x 1170 
Tree: 880 x 120 x 1500

Material Lackerad tråd.
Design Louise Hederström.

Branch
5973 vit      751:- 
5974 svart      751:- 

Tree
5975 vit      1.722:-   
5976 svart      1.722:-   

Anyone
Generös pall med handtag…
Lättplacerad pall med generös sits. 
Passar i de flesta sammanhang. Lätt 
att flytta.

Format B640 x D260 x H555 mm 
Sitthöjd: 450 mm

Material Lackerad metall med sits  
i läder.

Design Louise Hederström.

5971 svart/svart      2.516:-
5972 vit/natur     2.516:-   
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ChillBill™
Sittsäckar med komfort…
Bekväma, miljövänliga sittsäckar (miljö-
neutral fyllning) med god komfort och
hög hållbarhet.
Lägg därtill inget behov för refill!

Format Micro: Ø900 mm  
Mini: Ø1200 mm

Material Klädda i slitstark, avtagbar
 och tvättbar nylon. Fyllning
 i återvunnet möbelskum (ej
 frigolitkulor): dammfritt, blir
 ej klämt, deformerat eller
 risk för oönskat läckage.
Underhåll Torka av fläckar med fuktig
 trasa. Överdraget kan tvättas
 (60°). Vänd på säcken med
 jämna mellanrum för att bi-

behålla form och sittkomfort.
Design   Tom Madslangrud.
Villkor 

Micro
37213 orange        3.363:-    
37214 lime           3.363:-    
37215 antracit         3.363:-    

Mini
37210 orange        5.709:-    
37211 lime           5.709:-    
37212 antracit         5.709:-  När du sitter i en vanlig bönsäck

kan du ha problem med att ta
dig ur den. Du rullar omkring
på golvet och förlorar all din
värdighet.
Detta är en sittsäck som du kan
sitta bekvämt och säkert i.

Base & Rock’d
Sittpuffar för spontana möten…
Puffarna är utformade för att vara lätta
att flytta för användarna. Kärnan av
kallskum ger ett bra ergonomiskt sitt-
stöd så att man sitter bekvämt.
Base enkla och fyrkantiga form gör den
väldigt lättplacerad och möjliggör att
man kan bygga olika formationer av
den. Base finns både i formen som kub
och rektangulär.
Rock’d mjukare, mer organiska form
med sin alldeles egen prägel.
Välj att kombinera Base och Rock’d i
olika färger!

Material Kärna av kallskum med tyg,
 Europost 2 från Gabriel.
Design Eelco Voogd.
Villkor 

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

Base

Format (B x D x H mm) 
Kub: 480 x 480 x 480 
Rektangulär:  
800 x 480 x 480

Kub
4035 turkos 2.310:-
4036 grå 2.310:-
4037 svart 2.310:-

Rektangulär
4038 turkos 3.518:-
4039 grå 3.518:-
4040 svart 3.518:-

Rock’d

Format (B x D x H mm) 
800 x 480 x 480 

4044 turkos 3.869:-
4045 grå 3.869:-
4046 svart 3.869:-
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Luna
För aktivt lyssnande eller avkoppling...
Generös, komfortabel ljudfåtölj med
integrerade högtalare med eller utan
Bluetooth-anslutning. 

Format B800 x D850 x H1475 mm 
Sits: B580 x D525 mm

Material Stoppad och klädd trästomme.
 Tyg Fame från Gabriel.
 Stativ i lackerad metall.
Ljud MacAudio, Premium 10.2. 

Load capacity RMS/max.: 
40/80W. 
Imp. (nominal): 4 ohm 
Freq. Range: 45-23.000 Hz. 
Cutoff freq. (ies): 4.000 Hz. 
Respons: 89 dB/w/m.

Design Mårten Cyrén & Bertil 
Harström för Eurobib Direct.

Villkor  

Integrerade högtalare
I ljudfåtölj med enbart högtalare kopp-
lar du högtalarkablarna (åtkomliga via
stativets fotplatta, se illustration) till en
extern ljudkälla. 

Ingen el-anslutning krävs för själva ljud-
fåtöljen, endast till extern ljudkälla.

37079 valfri färg (Fame) 26.628:-
36979 exkl. tyg* 23.378:-

Integrerade högtalare och Bluetooth
I ljudfåtölj med högtalare och Bluetooth
sker uppkoppling trådlöst till mobil 
ljudkälla såsom smartphone, laptop, 
surfplatta etc. 

Anslutning till eluttag (220 V) krävs för 
Bluetoothenheten!

37080 valfri färg (Fame) 29.400:-
37081  exkl. tyg* 26.628:-

* Kostnaden för eget val av tyg läggs 
på försäljningspriset.

We go ’owl’ in!
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Skapa en lekfull ingång för de allra
minsta – en kul och spännande start
på resan in i böckernas underbara värld
fylld av upplevelser, äventyr och platser.
Här finner du ett urval av möbler
utformade för barn på barns villkor.
En kollektion från italienska Magis som
sprider glädje både bland barn och
vuxna, som lockar fram barnasinnet i
oss alla. Fler glada bibliotek!

Material Tillverkad i oöm rotations-
gjuten plast, PE.

Övrigt   Lätt att underhålla. Lämplig
 även för utomhusbruk.
Villkor 

Proust
En fåtölj läsning och samling…
En generös fåtölj med garanterat hög
mysfaktor för de vuxnas litterära strövtåg
eller vid högläsning för de minsta.

Format B1040 x D900 x H1050 mm 
Sitthöjd: 390 mm

Design Alessandro Mendini.

23343 vit          5.855:-    
23349 orange   5.855:-
23350 röd          5.855:-    
23351 blå        5.855:-
23360 svart   5.855:-
23372 multicolour       10.120:-

Plocka fram 
barnasinnet och titta in 
på www.eurobib.se.
Där finner du alltid nya,
överraskande, inspirerande
möbler och lekredskap!

Nyhet!

Nyhet!
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Rocky
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!

Format   B750 x D505 x H715 mm 
Sitthöjd: 470 mm

Design Marc Newson.

23346 brun        5.755:-     
23347 vit          5.755:-     
23348 svart          5.755:-     

Puppy 
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 minsta på besök i böckernas
värld! Finns i storlekarna S, M, L
och XL.

Design Eero Aarnio.
Villkor 

Medium

Format B565 x D340 x H450 mm  
Sitthöjd: 305 mm 

Enhet 2 st.

23266 grön 1.886:- /fp.  
23267 vit 1.886:- /fp. 
23307 orange 1.886:- /fp. 

Small

Format B435 x D260 x H345 mm  
Sitthöjd: 235 mm 

Enhet 2 st.

23268 grön 1.008:- /fp.  
23269 vit 1.008:- /fp. 
23306 orange 1.008:- /fp. 
 

Large

Format B695 x D420 x H555 mm  
Sitthöjd: 375 mm

Enhet 1 st. 

23264 grön 1.290:- 
23265 vit 1.290:- 
23308 orange 1.290:- 

XL

Format B1025 x D615 x H805 mm  
Sitthöjd: 550 mm 

Enhet 1 st.

23311 grön 2.580:-
23312 vit 2.580:-
23313 orange 2.580:-

Julian
Lekfull stol...
Julian, en pall som tagen ur ett tredi-
mensionellt seriemagasin. En lustfylld 
pall för de mindre barnen.

Format B350 x D480 x H550 mm  
Sitthöjd: 300 mm

Design Javier Mariscal.
Enhet 2 st.
Villkor 

23270 vit 1.508:- /fp. 
23271 röd 1.508:- /fp. 
23273 gul 1.508:- /fp. 
23274 grön 1.508:- /fp. 
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Trioli 
Färgglad, multifunktionell stol...
Trioli är namnet på en ”Upside Down
Chair” för både de lite mindre och
större barnen. Låt barnen själv
bestämma; sitta högt, lågt eller gränsle!

Format B496 x D450 x H580 mm  
Sitthöjd: 270/370 mm

Design Eero Aarnio.
Villkor 

23275 vit 1.677:-
23276 röd 1.677:-
23277 blå  1.677:-
23278 gul 1.677:-

Downtown
Ta läsandet till nya höjder…
Fristående boktorn i fem plan lämpligt
för barn- & ungdomsavdelningar. Ställ
exv. bilderböcker på de lägre hyllplanen
och ungdomsböcker på de högre.
Ett boktorn att växa med i takt med
läsintresset!

Format (B x D x H mm)
 540 x 510 x 1830
 Innermått per plan:
  I: 480 x 480 x  410
 II: 410 x 380 x 300
 III: 340 x 310 x 270
 IV: 270 x 240 x 230
 V: 210 x 180 x 200
Design Oiva Toikka.
Villkor 

23279  5.458:-

Förläng livslängden
på plastmöbler!

Alla barnmöbler tillverkade i plast är
organiska och fullt återvinningsbara.
Deras livscykel är lång, vilket är en
fördel för miljön! 

Du kan förlänga livslängden och 
fräschören på dina plastmöbler 
genom korrekt och regelbundet 
underhåll. Vid rengöring använd en 
mjuk trasa, antingen torr eller våt.
Vid behov använd en PH-neutral tvål/
såpa utspädd med vatten. Använd
inte tvättsvamp med slipmedel då
de kan lämna märken. Undvik syrade
produkter, ingredienser och produk-
ter som innehåller ammoniak.

Flertalet möbler kan användas för
utomhusbruk. Tänk på att plast-
möbler som utsätts för direkt solljus
under längre tid kan blekas i färgen.

Le Chien Savant 
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!

Format B350 x D795 x H660 mm  
Sitthöjd: 300 mm 
Arbetshöjd, bordsskiva:  
515 mm.

Design Philippe Starck.
Villkor 

23352 grön 1.886:-
23353 gul 1.886:-
23354 rosa  1.886:-
23355 orange 1.866:-
23356 vit 1.866:-
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Alma & Linus
Lustfylld barngrupp...

Design Javier Mariscal.
Villkor 

Alma
En lätt, stapelbar stol vars själ finns i
sittskalets utformning. Den lövverksor-
namenterade ryggen med små fåglar
här och där ger stolen stabilitet och
utgör samtidigt ett kreativt, lustfyllt
inslag. Här förenas idé med funktion.
Stolen tillverkas i oöm glasfiberförstärkt
plast i färger som representerar de olika
årstiderna: grönt för våren, gulorange
för sommaren, brunt för hösten och vitt
för vintern.

Format B392 x D400 x H580 mm 
Sitthöjd: 320 mm

Material Formsprutad glasfiber- 
förstärkt plast, PP

Enhet 4 st.

23314 brun 1.289:- /fp.
23315 grön 1.289:- /fp.
23316 vit 1.289:- /fp.
23317 orange 1.289:- /fp.

Linus
Högst neutrala små bord som inte
vill tränga sig på därför att de vet att
de bara är Almas medhjälpare.
Finns i storlekarna S, M och L.

Format (B x D x H mm) 
S: 750 x 550 x 500 
M: 750 x 750 x 500 
L: 1200 x 750 x 500

Material Ben i formsprutad glasfiber-
förstärkt plast, PP.

 Bordsskiva i MDF med
 polymetriskt ytbeläggning.

23322 S 1.566:-
23323 M 1.749:-
23324 L 2.256:-

Paradise Tree
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.

Format Ø675/550 (fot) x H1890 mm
Material Rotationsgjuten plast, PET.
 Stativ i galvaniserad metall.
Design Oiva Toikka.
Villkor  

23444  4.564:-
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Happy bird
En glad fågel som sällskap...
Happy Bird är en bedårande följeslagare 
som bjuder in de unga på biblioteket. 
Visa på de ungas zon, sitt på eller bara 
för för skojs skull.

Format B570 x D700 x H665  
Sitthöjd: H485 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE. 
Ben i massiv ask.

23357 vit      2.927:-   
23358 orange      2.927:-   
23359 gul    2.927:-  

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

Format B380 x D465 x H445  
Sitthöjd: H325 mm

Material Rotationsgjuten plast, PE. 
Design Eero Aarnio. 

23440  gul      1.042:-   
23441  vit      1.042:-   
   

Nyhet!

Pingy
Lekfullt och tålmodigt sällskap…
Kul lekredskap för de minsta.

Format B670 x D400 x H700 mm
Design Eero Aarnio.

23305         1.886:-    
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Puzzle
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 elemen-
ten som konstruktionen bildar bord 
och pallar. 

Barn kommer och går, tittar och letar 
runt, leker enskilt eller i grupp eller 
samlas till högläsning. Aktiviteter 
som ställer krav på att ta emot och 
samtidigt skapa rum för dem. Puzzle 
inbjuder både barn och personal (var 
för sig eller tillsammans) till att samla, 
stapla och placera ut i olika mönster 
eller uppställningar – allt med en tydlig 
pedagogik för att stimulera barns fan-
tasi och kreativitet. Vid aktiviteternas 
slut eller vid stängning är det lika lätta 
ställa undan bord och pallar eller förbe-
reda för nästa aktivitet.

Självklart utformad för barn och på 
barns villkor men även med omtanke 
för dig och dina kollegor.

Format (B x D x H mm) 
Bord: 900 x 900 x 460 
Pall: Ø350 x 228

Material Klarlackerad, formpressad 
björkfaner på björkplywood.

Design Birgitte Borup och Carsten 
Becker för Eurobib Direct.

Villkor 

Barngrupp

Enhet Set bestående av bord och 
fyra pallar.   

15139       12.495:-   

Extra pallar

Enhet Set om två pallar.

151391    3.750:-   

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. 

För mer info om Puzzle 
se vår hemsida/nätbutik.
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Villa Julia
Liten stuga för de minsta…
Barnens eget lilla hus för lek eller bara 
en plats för att i lugn och ro bläddra i 
böcker. 
Litet hus; kräver inget bygglov… bygg en 
hel stugby, vet vi!
Gjord i kraftig wellpapp; lätt att flytta 
på (även om det skulle bli problem med 
bygglovet).

Format (B x D x H mm) 
1200 x 1650 x 1350 mm

Material Wellpapp.
Design Javier Mariscal.

   
23442       1.409:-   

 

Pebbles
Förvaringsbox och pall i ett…
Smart kombination av förvaringsbox för 
spel, leksaker, sittkuddar m.m. och lätt-
placerad pall. Den blanka ytan gör den 
lätt att rengöra såväl in- som utvändigt.

Format B435 x D435 x H380 mm
Material Plast, ABS.
Design Magis.
 

23458 vit      912:-   
23459 svart   912:-   
23449 röd   912:-   
 

Animal mask
Lek eller dekoration…
För de minstas lek, stämningsskapande 
rekvisita vid högläsning ur Fablernas värld 
eller enbart som dekorativa väggelement. 
Få barn att se och uppfatta världen 
med ”andra ögon”; här med hjälp av 
djurmasker. 

De handgjorda maskerna levereras i set 
med blandade färger (kan variera något i 
utförande och färgnyanser).

Format Ca. H200 mm
Material Papier-maché. 
Enhet  18 st./fp.
Design Hay.

23445       888:- /fp.   

 

Walk on 
the wild 

side!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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Sittkuddar
Praktiska och sköna.. 
Sittkuddar i två tjocklekar och i flera 
färger. Idealiska för samling eller sago-
stunder på golvet eller som sittdyna på 
bänk. Förvara dem smidigt i kuddvagn, 
97551. 

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

Material Solitt kallskum med avtag-
bart och tvättbart tyg i 

 bomull/polyester (60°C).

Tunn
4020 grön 292:-
4021 gul 292:-
4022 orange 292:-

Tjock
4029 svart 328:-
4030 röd 328:-
4031 blå 328:-

Kuddvagn
Ett gott sällskap till barnens 
sagostund...
Vagn för transport och förvaring av 
kuddar med Ø350 mm. Hjul Ø50 mm 
varav  två låsbara.

Kapacitet 8-20 kuddar beroende på 
tjocklek.

Format Ø370 x H1180 mm
Material Lackerad metall.

97551       1.869:-

Griffelpall
Skriv, rita, sudda ut...
Smart, kreativ pall med speciellt ytskikt 
vilket gör att den har samma egen-
skaper som en griffeltavla. Använd 
kritor lämpliga för griffeltavlor, 3793. 
Kombinera med pallbox, 15130  för 
förvaring.  

15122  264:- 
     

Pallbox
Montera, fyll, täck över, klart…
Praktisk, dold förvaringsbox att 
placera under Griffelpall.

Format B240 x D240 x H400 mm

15130          164:-

 

Pennset i flourescerande färger...
Vattenbaserade och raderbara pennor 
med rund spets. Umärkt att använda på 
griffeltavla-/skylt/-pall. Fungerar även på 
glasytor och whiteboardtavlor. Sudda ut 
text med fuktig trasa eller taveltorkare.

Enhet  Set med 6 fluorescerande 
färger: gul, grön, blå, rosa, 
lila och vit.

3793  132:-

Nyhet!
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Step Two
Nå högre höjder med hjulförsedd 
stege...
Praktisk, användarvänlig biblioteks-
stege på hjul i det lite mindre formatet. 
Stativets utformning ger ett gott stöd 
att hålla sig i. Gör arbetet lite lättare 
och säkrare!

Format B465 x D550 x H1400 mm
 Steg: B340 x D285 / 190  

(nedre) mm
 Total steghöjd: 440 mm
Material Lackerad metall.  

Trappsteg i massivt trä.
Hjul Ø125 mm.
Design Tom Stepp för Eurobib 

Direct.
Villkor  

4049           4.179:-
              

Kikalong
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.

Format Ø410 x H400 mm
Material Lackerad metall.

3443 röd 525:-
3445 grå 525:-
3444 svart 525:-
3500 vit 525:-

Besöksräknare
Få besked på anatalet besökare...
Praktisk, optisk besöksräknare.
Nollställbart räkneverk via nyckel-
omkopplare. Digitalt räkneverk som
klarar spänningsbortfall.

Innehåll Optisk sändare/mottagare
 (infrarött ljus och fotocell)
 med väggfäste, reflektor,
 transformator och räkneverk.
Anslutning 1-fas 220 vägguttag.
Övrigt Utrustad med två utbytbara
 batterier som varar i
 ca. 2 1/2 år.
Mätomr. Upp til 5 m.

 2082  6.941:-
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Gigseat
Allsidigt, ergonomiskt och vändbart 
sittredskap…
Smart sittredskap för de flesta samman-
hang för såväl barn som vuxna. Vi talar 
komfortabla sittställningar både i 
samband med inomhusaktiviteter när 
man skall sitta på golvet och behöver 
avlasta ryggen eller vid utomhusaktiviteter 
i oländig, brant, hård, våt eller lerig 
terräng. I det förstnämnda fallet upp-
levs sittredskapet som en vippstol; en 
funktion som uppskattas av emellanåt 
rastlösa barn och ungdomar.
Redskapet tar liten plats, kan staplas, 
oöm (tål belastning upp till flera hundra 
kg), tål vinterkyla, väger endast 1 kg 
och kan enkelt bäras i handen.
Idealiskt sittredskap för samling, hög-
läsning eller andra gruppaktiviteter. 
Levereras i set om 16 st. i smart trans-
portförpackning med bärhandtag och 
lock; enkelt att lagra, hantera och 
stapla.

Format B383 x D308/484 x 
H113/195 mm

Material Plast, PP
Enhet 16 st.
Design EGGS design och Minoko 

design för Gigtrigger.

7701       grön    8.762:- /fp.
7702       röd    8.762:- /fp.   
7703       grå    8.762:- /fp.   
7704       turkos    8.762:- /fp.   
7705       svart    8.762:- /fp.   

Gigseat vann det prestigefyllda och internationellt uppmärksammade 
priset Red Dot Award, 2015 i klasserna Sports and Outdoor Equipment 
och Urban Architecture and Public Spaces. En bland 4900 sökande från 
56 nationer!

Nyhet!
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Säg hallå till Cocoon Lounge. En spännande vidareutveckling av vårt Cocoon-sortiment i 
form av en serie smarta möbelmoduler. Med en modul kan du skapa ett unikt, speciali-
serat rum. Rum för koncentration och fokus eller för konsolspel och nöje. Den innovativa 
utformningen av Cocoon Lounge gör det möjligt att skapa specialiserade uppställningar 
på en liten yta och där varje modul har sina egna, alldeles unika användningsområden.

Ta en titt på de olika utformningarna och bli inspirerad.

Möjligheterna är oändliga!

SKAPA ETT SPECIALISERAT RUM I DET ALLMÄNNA RUMMET…

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

COCOON LOUNGE 
- MakerSpace in a box



113www.eurobib.se Bestä l l  i  vår  nätbut ik e l le r  r ing 046 -31 18 50

FLYTT & FÖRVARING

Vi gör det enklare!

Inspirerande bärkassar med motiv, prisvärda arkivboxar, praktiska notsamlare, slitstarka 
transportemballage, helhetslösningar kring förvaring, exponering och hantering av medier 
och mycket mer finner du på följande sidor. Allt för att göra det enklare för dig och 
dina besökare.

Vi har mycket mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se
Välkommen!
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2957 (fram- och baksida)

Bärkassar 
We love libraries…
Underlätta besöket med en bärkasse i
skonsam plast med inspirerande motiv.
Det är motiv med en emellanåt skämt-
sam hållning men framförallt: det är en 
kärleksfull hyllning till såväl böcker som
läsare! Här finner du en palett av motiv
skapade av kärlek från några av 
Sveriges välkända serietecknare
och grafiska formgivare. 
Möt Hans Lindströms underfundiga 
figurer (2924, 2957), Tony & Maria 
Cronstams frustrerade Elvis med familj 
(2956) och Sven Nordqvist eftertänk-
samma Mamma Mu. Eller de grafiskt 
sparmakade motiven av Helena 
Ohlssons uppslagna bok (2868). 
We love libraries!

Format B400 x H450 mm 
Bälg: 100 mm

Material Plast, PE.
Enhet 500 st.

2868  957:- /fp.
2924  1.020:- /fp.
2956  1.020:- /fp.
2957  1.020:- /fp.
56827  1.020:- /fp.
56829      1.020:- /fp.

Plasters 
egenskaper
& miljöpåverkan
 
Polyeten, PE
Vit till färglös termoplast fram-
ställd genom polymerisering av 
eten. Relativt beständig mot 
kemikalier (undantag starka oxi-
derande syror och vissa organiska 
lösningsmedel), har låg vatten-
absorption, god slagseghet.
Plasten brinner lätt, har dålig
väderbeständighet och begränsad 
värmebeständighet.

Miljöpåverkan: Plasten klassas ej 
som hälsofarlig och anses inte 
miljöfarlig. Vid förbränning 
behövs inga speciella
reningsanordningar.

Bärkassar i polyeten (PE)
Bärkassar kan beroende på val
av material rangordnas efter
miljöpåverkan:
1. Grön polyeten (återvinningsbar 

plast tillverkad av förnyelse-
bara råvaror – finns inte).

2. Vanlig polyetenpåse.
3. Majspåse.
4. Bionedbrytbar påse.
5. Papperspåse.

Bärkassar i papp är tyngre, tar
mer plats och kräver mer energi.
Notera att:
• Energiförbrukningen vid till-

verkning av papperspåsar är
 1,5 gånger högre än för 

plastpåsar i PP.
• Utsläpp till luft är 10 gånger
 större från påsar i papp som i
 plast. På sopstationer utvecklar 

papperspåsen drivhusgasen 
metan.

• Utsläpp till vatten är 50 gånger 
större från papperspåsar som 
från plastpåsar.

• Lager och transportkostnad-
erna är 5 gånger större som 
från plastpåsar.

Plastpåsar är tillsvidare bättre 
lämpade för återbruk jämfört 
med papperspåsar, då de tål 
vatten och fuktighet, och är 
lättare att packa samman och 
ta med sig.

Källa: Chalmers, 2007.

Viktigt!
Bärkassar i plast är farliga om 
de används som leksak för 
barn (risk för kvävning).
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Nellie 
Boxar med motiv...
Förvaringsboxar med lock. Levereras 
i platt paket, enkla att montera, se 
instruktion i nätbutik.

Format B280 x D280 x H265 mm 
Material Fiberpapp.
Villkor  

1930 Rocket 104:-
1931 Elephant 104:-
1932 Whale 104:-
  

Svanenmärkt 
Bärkasse
En svanenmärkt kasse med både 
kackel och klös i...
Låt katten Findus och de sällskapliga 
hönorna förvara och skydda dina böcker. 
En miljömärkt kasse som är både 
oöm och vattenavvisande bärkasse att 
använda om och om igen. 
De lite längre handtagen gör den enkel 
att bära; både i handen och på axeln.

Format B350 x H350 mm  
Bälg: 120 mm  
Handtag: 620 mm

Material Plast, PP.
Enhet 100 st.
Övrigt Tvättbar i 30°C (vränges).
Design Sven Nordqvist för  

Eurobib Direct.

2966  2.116:- /fp.

Boken kommer
Praktiska emballage för transport av
böcker. Extra handtag i plast medföljer.

Material Kraftig, vaxad wellpapp.

Transportemballage, mod. större

Format B550 x D240 x H305 mm

2826  63:-

Transportemballage, mod. mindre
Emballage i två delar, yttre och innre.

Format (B x D x H mm) 
Yttre: 350 x 200 x 295 
Inre: 325 x 190 x 285

2825 yttre 71:-
2824 inre 71:-

 
Adressbärare
Passar till transportemballage.

Format B220 x D60 mm  
Etikettfickans format:  
B95 x H55 mm

Material Plast, PVC.
Enhet  50 st.

2701  215:- /fp.

Bokemballage
Robust, rymligt transportemballage för
exv. böcker.

Format B300 x D225 x H450 mm
Material Fiberpapp, stålskodd med
 kraftigt bärhandtag i plast.

2850  386:-

Bokbärare
Solid bokbärare med handtag.

Format B375 x D175 x H255 mm
Material Plast, PS.

2829  257:-

Nyhet!

Nyhet!

Bianca
Box med handtag... 
Lättplacerad box med raka sidor och 
förstärkta handtag i mönstret ”Circus”
Lämplig för förvaring/flytt av mindre 
böcker och media, återvinning m.m. 

Format B240 x D240 x H290 mm
Material Laminerad fiberpapp. 
Villkor  

1927  114:-
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Tellus
Praktisk förvaring och exponering på 
hjul i konisk form med förstärkta uttag 
i sidorna.
Använd till bilderböcker, leksaker, 
pappersåtervinning etc. 

Format B295 x D375 x H340 mm 
Material Fiberpapp. 

1917 grafitgrå 206:-
1918 ljusgrön 206:-
1919 orange 206:-
1920 turkos 206:-
1921 vit 206:-

Rena zoot!
Förvaring med djuriskt glada motiv, 
att använda enskilt eller tillsammans 
med befintliga bilderbokslådor som 
komplettering. 
Lämpliga att förvara och visa böcker, 
leksaker, kuddar etc. eller att låna ut 
lästips till de minsta i!

Zoofia
Hjulback med nitförstärkta sidor,  
träbotten och på hjul.

Format B295 x D375 x H340 mm 
Material Fiberpapp. 

1928  206:-

Zoonia
Låda med förstärkta handtag.

Format B370 x D295 x H230 mm 
Material Fiberpapp med blanka  

handtag. 

1929  163:-

Zoolle
Fina väskor i två storlekar med handtag. 

Format B295 x D375 x H340 mm 
Material Fiberpapp. 
Enhet 2 st. small & large. 

1934  194:-
 

Hollow 
Praktisk korg för de flesta förvarings-
behov.

Format B270 x D270 x H330 mm
Material Fiberpapp.

1935       89:-

Förvaringsboxar 
med lock
Praktiska och eleganta arkiv- och för-
varingsboxar med lock och etiketthål-
lare i grafitgrått och med blanka eller 
svartlackerade beslag. Finns i flera olika 
format lämpliga för allt från tidskrifter, 
notblad till CD-skivor mm.

Format (B x D x H mm) 
Pluto (A4): 245 x 340 x 70 
Mars (A3): 340 x 445 x 70

Material Fiberpapp i grafitgrått med 
blanka beslag.

1922 Pluto 35:-
1923 Mars 104:-
 

Format (B x D x H mm) 
Tilda: 225 x 355 x 90 
Tova: 355 x 255 x 130 
Telma: 165 x 285 x 150

Material Fiberpapp i grafitgrått med 
svartlackerade beslag.

Villkor  

1924 Tilda 107:-
1933 Tova 89:-
1926 Telma 110:-

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

Laminerat papper
Handlaminerat; ett tunt präglat mönsterark limmas med vattenbaserat lim 
på fiberpappen. 

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!
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Tidskriftssamlare

Format A4: B73 x D239 x H313 mm
Material Plast, PVC.
Övrigt Självhäftande etikett
 medföljer.

2935  29:-

Croydon
En populär tidskriftssamlare; öppen 
baktill för att lättare kunna identifiera 
tidskrifterna. Med en generös bredd om 
114 mm ryms de flesta årsprenumera-
tionerna. 

Material Plast, PP.

2933 transparent 86:-
2967 svart 86:-
2968 röd 86:-

Ergospace
Funktionell tidskriftssamlare (A4-format)
med etiketthållare. Ergospace är
utvecklad i samarbete med Karolinska
Institutets Bibliotek (KIB). Etiketthållaren
fungerar också som ett praktiskt
fingergrepp och ”fotstöd”; undvik
att repa underlaget.

Format B90 x D254 x H246 mm
Material Plast, PS.

50318       149:-

Palaset®

Stilrena praktiska fack och samlare för
tidskrifter i olika färger och storlekar.

Material Plast, PS.
Design Ristomatti Ratia.

Tidskriftssamlare

Format B100 x D253 x H230 mm

50303 klar 140:-
50305 frostvit 140:-
50306 grå 140:-

Tidskriftssamlare Maxi

Format B120 x D290 x H316 mm

50324 klar 179:-

Tidskriftssamlare
Tidskriftssamlare med medföljande
självhäftande etikett.

Format (B x D x H mm) 
A5: 90 x 160 x 226 
A5, XL: 90 x 195 x 275 
A4: 90 x 235 x 310 

Material Kraftig kartong.
Enhet 10 st.

2831 A5 100:- /fp.
2832 A5, XL 132:- /fp.
2833 A4 160:- /fp.

Fiona 
tidskriftssamlare
Tidskriftssamlare med etiketthållare på 
rygg.

Format (B x D x H mm) 
A4: 85 x 255 x 315 

Material Fiberpapp.
Enhet 2 st.

1925  67:- /fp.
 

Nyhet!

Nyhet!
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Tidskriftsomslag, A4
Praktiska skyddsomslag för tidskrifter i
A4-format. 
Gummiband finns som tillval, se 2904.

Material Plast, PVC.
Enhet 10 st.

2902 vit 116:- /fp.

Gummiband
Praktiska gummiband till tidskrifts-
omslag, se 2902, för att säkra
tidskrifterna på plats.

2904  6:-

Tidskriftsomslag
Skyddsomslag med två invändiga
fickor för instick tidskriftsomslag och
en utvändig ficka för kort eller cirkula-
tionslista.

Format (B x H mm) 
A4: 235 x 305 
Ficka: 83 x 102

Material Plast, PVC.
Enhet 10 st.

2881  470:- /fp.

Förslutningsbara
fodral
Skydda tidskrifter, pussel m.m.!
Fodral i A4 och A3 format med kraftig
glidlåsfunktion som tål oöm hantering.
Den kraftiga plasten är tålig mot vassa
hörn och kantiga föremål vilket gör
påsarna särskilt lämpliga för förvaring
av t. ex. leksaker, klossar, pussel osv.
Fodralen öppnas på långsidan.

Format (B x H mm) 
A4: 325 x 235 
A3: 445 x 325

Material Plast, PP.

2958 A4 29:-
2959 A3 42:-

Behöver du förse fodralet med etikett
eller märkning kan vi rekommendera
kortficka 2819.

Kortficka
Självhäftande ficka. Passar även
AV-boxar.

Format B83 x H120 mm
Material Plast, PP.
Enhet 100 st.

2819  287:- /fp.

Lock till förvaringsbox
Lock i frostvitt. Passar förvaringsbox 
2938, 2939, 2940. Endast i frostvitt.

Format B340 x D415 mm 

2941  32:-

Hjulstativ
Gediget stativ passande förvaringsbox, 
se 2938, 2939, 2940. Flera boxar kan
staplas i hjulstativet och är därmed
enkelt flyttbara vid behov.

Format B420 x D445 x H275 mm
Material Metall.

2942  476:-

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

Format B360 x D610 x H370 mm
Material Plast, PE.

4259  386:-

Förvaringsbox
Box i robust utförande.  
Boxen är stapelbar.

Format B340 x D415 x H235 mm 
Material Plast, PP.

2938  frostvit 63:-
2939  blå 63:-
2940  röd 63:-

Låntagarkorg
Enkel, lätt korg.

Format B450 x D300 x H210 mm
Material Plast, PP.

2815 svart 79:-
2817 grön 79:-
2818 röd 79:-
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CD-emballage

Standard
Med ficka för omslag. 

Kapacitet 1-2 st. CD + omslag/häfte.
Format B142 x D10/15 x H124 mm

2962 enkel 10:50
2852 dubbel 12:00

Platsbesparande

Kapacitet 1-2 st. CD + omslag/häfte.
Format B142 x D4/8 x H124 mm

3851 enkel 6:50
3852 dubbel 8:50

CD-fickor
Praktiska fickor i olika utföranden.

Ficka med klaff
Självhäftande ficka med klaff för  
förslutning.

Format B130 x H130 mm
Enhet 100 st.

2919  382:- /fp.

Förstärkta fickor
Fickor med förstärkt svetsfog för en
eller två CD.

Format B130 x H127 mm
Enhet 10 st.

2900 enkel  20:- /fp.
2936 dubbel 43:- /fp.

CD/DVD-box
Praktiska emballage med plats för
häften i A5.

Standard

Kapacitet 1-2 st. CD/DVD + häfte.
Format B135 x D13/15 x H190 mm

1870 enkel 11:00
1869 dubbel 13:50

Platsbesparande

Kapacitet 1-2 st. CD/DVD + häfte.
Format B135 x D6/8 x H190 mm

1866 enkel 12:50
1867 dubbel 13:50

Blu-ray box
Praktiska, oömma boxar…
DVD box för Blu-ray/PS3-format med
plats för omslag.
Finns för en eller två skivor.

Format  B135 x D11 x H171 mm

3853 1 skiva    10:50  
3854 2 skivor   11:00  

Etikett
Självhäftande etikett. Passar till
Talboksemballage Daisy, se 2813.

Material Papper.
Enhet 100 st.

2767  307:- /fp.

Talboksemballage 
Vår bästsäljare alla tider...
Emballage för Daisy-skivor, även
lämpligt för CD/DVD.

Kapacitet 1 st. CD med möjlighet till
 extra skivinsats som tillbehör,
 se 2814.
Format B140 x D20 x H170 mm
Design Eurobib Direct.

2813  45:-

Extra skivinsats
2814  10:50 
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CD/DVD-emballage
Emballage för konventionell hantering
såväl för RFID-avläsning.
Hållbar, återvinningsbar förvaring för
musik, film eller spel.
Med utvändig ficka för omslag och
plats för häfte (max. 4 mm tjockt).

Format D14 (1 skiva)/22 (2-6 skivor) 
x B135 x H190 mm

Material Plast, PP.
Villkor 

170701 1 skiva 26:-
170702 2 skivor 33:-
170703 3 skivor 39:-
170704 4 skivor 45:-
170705 5 skivor 51:-
170706 6 skivor 58:-

UniKeep™ Media-box
Allsidig, oöm box för CD/DVD med
plats för omslag. Levereras med enkla
eller dubbla fickor eller helt utan i olika
storlekar, se format nedan.

Format (B x D x H mm)  
5: 163 x 14 x 138 
10: 163 x 28 x 138 
20: 163 x 41 x 138 
40: 168 x 43 x 270

Material Plast, PP.

Box med enkla fickor
3801 5 23:-
3802 10 33:-
3803 20 61:-

Box med dubbla fickor
3809 5: 3 fickor 21:-
3810 10: 5 fickor 27:-
3811 20: 10 fickor 44:-
3812 40: 20 fickor 75:-

Box utan fickor
3806 5  14:50
3807 10 19:-
3808 20 29:-

UniKeep™ Safety-sleeve®
Patenterad ficka för säker förvaring för
CD/DVD. Finns som enkel och dubbel
ficka.

Format B142 x H127 mm
Material Plast, non-wowen  

polypropen (PP).
Enhet 50 st.

3804 enkel 79:- /fp.
3805 dubbel 90:- /fp.

AV-box
Box för sammansatta material, exv.
bok och CD/DVD. Finns i två storlekar
(S och L).

Format (B x D x H mm)  
S: 200 x 20 x 220 
L: 200 x 20 x 310

Material Plast, PP.

50042 S 86:-
50043 L 160:-

DVD-fickor
Emballage för såväl konventionell han-
tering som för RFID-avläsning. Fickan 
har plats för omslag, broschyr, biblio-
grafisk etikett och färgmarkering.

Format B148 x H235 mm
Material Plast, PP.
Enhet 100 st.

170600 1 skiva 3.149:- /fp.
170601 2 skivor 3.632:- /fp.
170602 3 skivor 3.683:- /fp.

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

Format B135 x H175 mm
Material Plast, PP.
Enhet 50 st.

170210 vit 215:- /fp.
170211 svart 215:- /fp.

CD/DVD-ficka
Självhäftande, transparent ficka.

Application   For CD/DVD, inserts etc.
Format   External/internal dimensions:
  130/125 x 130/120 mm
Material  Plast, PVC.
Enhet  4 st.

2309  21:- /fp.
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BOKVÅRD

Tänk klart så håller böckerna längre!

De här sidorna är rena sparbössan. Med enkla medel och relativt blygsamma arbetsinsatser 
ökar du livslängden på böckerna radikalt. Här finner du ett brett urval av våra populära 
omslagsplaster, verktyg och annat du kan ha nytta av.

Vi har mer att mer att välja på i vår nätbutik.
Varför inte titta in redan idag på www.eurobib.se
Välkommen!
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Filmolux Soft
Vår bästsäljande korrigerbara  
kvalitetsfilm alla tider…
Självhäftande, transparent, blank eller
matt plastfilm; mjuk. Korrigerbar; lätt
att ändra. Kan användas på nästan alla
ytor. Förskuren, rutindelad skyddsfolie
(återvinningsbar). Rekommenderas för
ovana användare!

Användning  Förstärker och skyddar
  matta eller glansiga omslag.
Material  Plast, PVC.
Tjocklek  70 μm
Enhet  Rulle, 25 m

Omslagsplast, blank
3005  220 mm 389:-
660064  240 mm 423:-
3009  260 mm 459:-
660066  280 mm 494:-
3013  300 mm 529:-
660067  320 mm 565:-
660068  340 mm 600:-
660069  360 mm 635:-
3021  380 mm 670:-
660070  410 mm 723:-
3022  450 mm 794:-

Omslagsplast, matt
3085  220 mm 389:-
3089  260 mm 459:-
3093  300 mm 529:-
3094  380 mm 670:-

Plastremsa, blank
3000  20 mm 47:-
3003  30 mm 71:-
3004  50 mm 119:-

Filmolux
Populär film, korrigerbar…
Självhäftande, transparent, blank
plastfilm; mjuk. Korrigerbar
(begränsad). Tillgänglig i de flesta
bokformat. Skyddspapperet är försett 
med rutmönster; lätt att skära till i
önskat format.

Användning  Förstärker och skyddar
  matta eller glansiga omslag.
Material  Plast, PVC.
Tjocklek  70 μm
Enhet  Rulle, 25 m

3028  260 mm 380:-
660037  280 mm 410:-
3029  300 mm 439:-
660039  320 mm 467:-
660040  340 mm 498:-
660041  360 mm 526:-
660042  410 mm 599:-
660238  500 mm 731:-

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

Vi ger dig råd!

Bäst före datum?
För inplastade böcker finns inget bäst före datum på plasten. Däremot 
kan det lim som används på självhäftande omslagsplast åldras. För opti-
mal vidhäftningsförmåga rekommenderar vi två år som ett bäst före 
datum. Detta gäller oanvända plaster på rulle. Visst kan du använda plast-
rullar äldre än så men tänk då på att limmet kan ha försämrats något. 
Det är inte plasten som blivit sämre.

Matt eller blank plast?
Vad är bäst? En blank omslagsplast förstärker färgerna på ett bokomslag. 
Blank plast används därför ofta som skydd av fotografier. En matt yta 
reflekterar inte ljus på samma sätt som en blank. Därför kan streckkods-
etiketter på omslag skyddade av en blank plast vara lite svårare att avläsa.

Lätt att ändra!
Är du osäker eller rädd för att göra fel? Vi har korrigerbara omslagsplaster!
Dessa plaster går att lossa från underlaget och sätta dit igen. Är du osä-
ker rekommenderar vi Filmolux Soft. Den kan du lossa ända upp till fyra 
timmar efter det att du plastat in en bok. Efter 24 timmar har limmet sta-
biliserats och plasten sitter sedan helt fast. Andra omslagsplaster som vi 
här anger som ”begränsat korrigerbara” fäster snabbare och måste rättas 
till direkt efter inplastningen.

Mer att välja på!
Här finner du svar på några återkommande frågor kring omslagsplast.

Vi kan hjälpa dig göra en skillnad...

FÖRSTA HJÄLPEN TILL

BÄTTRE
BOKVÅRD
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Pelloplast
Populär film och remsa,
korrigerbar…
Självhäftande, kraftig transparent,
blank eller matt, plastfilm; halvhård.
Korrigerbar; något begränsad. Finns
både som film och remsa.

Användning Förstärker och skyddar
  matta eller glansiga omslag.
Material  Plast, PVC (ftalatfri).
Tjocklek  90-100 μm
Enhet  Rulle, 25 m

Omslagsplast, blank
3035  240 mm 275:-
3038  260 mm 298:-
3039  300 mm 344:-
3040  360 mm 413:-
3041  450 mm 516:-

Omslagsplast, matt
3036  240 mm 275:-
3045  260 mm 298:-
3046  300 mm 344:-
3047  360 mm 413:-
3048  450 mm 516:-

Plastremsa, blank
3037  30 mm 44:-
3042  50 mm 74:-
3043  70 mm 103:-

Plastremsa, matt
3049  30 mm 44:-
3050  50 mm 74:-
3044  70 mm 103:-

Miljöplast
Skonsam film… 
Självhäftande, transparent, blank plast-
film; mjuk. Hög vidhäftningsförmåga;
korrigering begränsad. Tillgänglig i de
vanligast förekommande bokformaten.
Det speciella ytskiktet medger textning
och tryck direkt på plasten. Skonsam
mot streckkoder och annan tryckt text.
Tillverkad i miljövänlig, värmetålig plast.

Användning Förstärker och skyddar
  matta eller glansiga omslag.
Material  Plast, PP.
Tjocklek  80-90 μm
Enhet  Rulle, 25 m

Blank
3020  220 mm 205:-
3033  260 mm 242:-
3032  300 mm 279:-
3034  360 mm 335:-

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

Generellt har plasten god 
kemikaliebeständighet men låg 
mjukningspunkt.

Miljöpåverkan: klassas ej 
som hälsofarlig och anses vara 
fysiologiskt inert. Vid förbrän-
ning avges dock klorväte.

Polypropen, PP
Vit till färglös plast (utan 
tillsatser), liknande etenplast 
men styvare. Hög utmatt-
ningshållfasthet, låg densitet, 
goda elektriska egenskaper, 
god kemikalieresten 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 renings-
anordningar.

All plastfilm från Pelloplast
i PVC är fri från mjukgörare
i ftalat!

Plasters 
egenskaper & 
miljöpåverkan

Filmolux 609
För vana användare; fäster
omgående…
Självhäftande, transparent, blank
plastfilm; mjuk. Fäster omgående; ej
korrigerbar. Finns både som film och
remsa (förskurna). För vana användare.

Användning  Förstärker pärmomslag
  och annan skyddsmärkning.
  Utmärkt för häften,
  foldrar, kartor m.m.
Material  Plast, PVC.
Tjocklek  70 μm

Omslagsplast

Enhet  Rulle, 25 m

660051  220 mm 306:-
660052  240 mm 333:-
660053  260 mm 360:-
660054  280 mm 389:-
660055  300 mm 417:-
660056  320 mm 444:-
660057  340 mm 471:-
660058  360 mm 500:-
660059  410 mm 569:-
660060  500 mm 701:-
660061  620 mm 828:-

Plastremsa

Enhet  Rulle, 50 m

660045  20 mm 76:-
660046  30 mm 114:-
660047  40 mm 152:-
660048  60 mm 229:-
660049  100 mm 381:-
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Boklim
Rekommenderat bok- & blocklim…
Vattenbaserat lim; späds med vatten
till önskad konsistens.

Användning För fastsättning av lösa
  sidor eller vid lagning av
  lös pärmrygg.

2715  0,5 kg 71:-
2716  1 kg 103:-

Limpenna & -stift
Lim i behändiga format…
Vattenbaserat allroundlim för papper,
väv m.m.

Enhet Limpenna: 30 g 
Limstift: 20 g

2720 Limpenna 12:00
2743 Limstift 14:50

Bokrengöringsmedel
Rengör boksidor skonsamt… 
Vattenbaserat, skonsamt rengörings-
medel; späds med vatten.

Användning Tar enkelt bort feta fläckar
  (ej bläck, tusch, sprit-
  baserade färger) och
  annan smuts på boksidor
  och omslag.

3074   252:-

Limpensel
Bra att ha… 
Praktisk pensel; bredd 15 mm.

2717  9:50

Styvplast
Skydda häften, foldrar…
Självhäftande, styv, transparent och
blank plastfilm.

Användning  Idealisk för förstärkning av
  mindre häften, foldrar etc.
Material  Plast, PVC.
Format  220 x 330 mm
Tjocklek  250 μm
Enhet  Ark, 100 st.

82120  691:- /fp.

Sax
Alltid användbar… 
Gedigen sax för både höger- och
vänsterhänta.

3151  15:75

Kniv
Praktisk allroundkniv…
Brytkniv med gummigrepp och 
stålförstärkning. Låsbar.
Tre lösa blad medföljer. 
Bladstorlek 18 mm.

3163   23:-

Bokskrapa
För lyckat resultat… 
Behändig bokskrapa med filtkant.
Fäst filmen ordentligt, släta ut veck och
andra ojämnheter.

Användning   För applicering av plastfilm
  till flata ytor, exv. bokomslag.

3167   33:-

Falsben
Kom åt bättre i veck och kanter… 
Praktiskt verktyg för applicering av film
och remsa på bokomslag och rygg.

3162   71:-

När olyckan 
är framme!

– se vår
BOKVÅRDSGUIDE
med illustrerade
anvisningar på
www.eurobib.se
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Filmoplast T
Slitstarkt för hållbara reparationer…
Syrafri, självhäftande väv i rayon, finns
i olika kulörer (naturliga färger) och
bredder.

Användning  Täcker reparerade bokryggar
  (inbundna), förstärker bok- 

 omslag eller komplett bok.
  Används för att förstärka
  det första och sista bladet i
  vecket mellan omslag och
  bokblock. Förstärker baksidor
  på kartor och planer,
  eller för dammfri tätning
  vid bildinramning.
Material  Syrafriväv i rayon.
Tjocklek  240 μm
Enhet  Rulle, 10 m

30 mm
660083  vit 90:-
660084  svart 90:-
660086  blå 90:-
660089  grå 90:-

50 mm
3121  vit 152:-
660092  svart 152:-
3116  blå 152:-
3118  grå 152:-

Filmoplast P
Enkelt och nästan osynligt…
Specialpapper med perfekt kombination
av stabilitet och styrka med mjukhet 
och genomsläpplighet, mycket transpa-
rent. Belagd med åldersbeständigt, 
ickegulnande, permanent elastisk akryl-
lim, skyddad med CaCO3, lätt alkaliskt 
så att skador på dokumenten inte är 
möjlig, men med tillräcklig skyddskapa-
citet för att förhindra syraangrepp.

Användning  Reparerar, skyddar och
  förstärker papper, fäster
  och sammanfogar sönder- 

 rivna sidor, reparerar trasiga
  sidor, fäster tunnare papper
  i passepartout.
  Gör lagningar och skarvar
  nästintill osynliga.

3111  20 mm 141:-

Filmoplast P90 Plus
Stark vidhäftningsförmåga… 
Syrafritt, träfritt, slitstarkt specialpapper, 
vit, hög mjukhet, knappt synlig,
förhindrar stötskador på dokument,
belagd med en åldersresistent, icke-
gulnande, icke-blödande, permanent
elastisk akryllim. Synnerligen stark 
häftförmåga – fäster omedelbart!

Användning Idealisk för att förstärka
  skarven mellan bokomslag
  och bokkropp. Hög
  häftförmåga och stark
  hållfasthet; rivs ej lätt
  sönder. Pappret är knappt
  synligt och väldigt flexibel,
  perfekt för att limma i
  veck. Utmärkt för fixering
  av bilder, fotografier och
  grafik i passepartouts eller
  bakstycken. Ger dammfri
  tätning av bakstycken.

3006  20 mm 145:-

Filmoplast P90
Stabil, stark men mjuk… 
Specialpapper med perfekt kombination
av stabilitet och styrka med mjukhet, 
vit. I övrigt se Filmoplast P.

Användning Reparerar, skyddar och för-
stärker papper, fäster

 utrivna sidor, reparerar
 gamla böcker, förstärker
 inre omslagsveck i pocket-

böcker, reparerar kanter,
 fixerar original i passepar-

touts eller bakstycken.
 Ger dammfri tätning av
 bakstycken.

3141  20 mm 141:-

Skärunderlägg
”Självläkande” yta…
Smart skärunderlägg med självläkande
yta och praktiskt rutmönster.

Användning Idealisk vid bokvård, scrap-
booking, fotomontage etc.

 Skyddar underlaget.
Format  300 x 450 mm
Material  Plast, PVC.

3170   205:-

Självhäftande
reparationstejper
Papperstejper utvecklade för reparation
och underhåll av böcker eller bildinram-
ning. Tejperna är state-of-the-art för
bevarandet av pappersfibrer och upp-
fyller även de höga kraven inom museer
och arkiv.

Material Papper: 
Filmoplast P: 20g/m2   
Filmoplast P90/P90 Plus: 50g/m2

Enhet Rulle, 50 m

Scotch boktejp
Allsidig, slitstark, flera bredder…
Självhäftande, genomsiktlig tejp.
Motståndskraftig; går ej lätt att riva
sönder.

Användning Förstärker, skyddar och
  lagar böcker, pocket- 

 böcker, tidskrifter m.m.
Material  Plast.
Tjocklek  90 μm
Enhet  Rulle, 13,7 m

3112  38 mm 92:-
3113  50 mm 141:-
3114  75 mm 152:-
3115  100 mm 165:-
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Vävremsa,
plastbelagd
Plastbelagd, slitstark…
Självhäftande, grov vävremsa utan
skyddspapper. Mycket motståndskraftig.
Skrivbar. Finns i olika färger och 
bredder.

Användning För att grovt förstärka/  
 reparera bokryggar och

  omslag.
Material  Plastbelagd väv, PVC.
Tjocklek  240 μm
Enhet  Rulle, 25 m

20 mm
3122  vit 49:-

40 mm
3130  vit 99:-
3129  svart 99:-
3128  röd 99:-
3123  blå 99:-
3126  grön 99:-
3125  grå 99:-

60 mm
3138  vit 161:-
3137  svart 161:-
3136  röd 161:-
3131  blå 161:-
3134  grön 161:-
3133  grå 161:-

Easy Wings
Ge böckerna vingar… 
Självhäftande tape med patenterad
centerperforering; lätt att applicera.
Finns i två bredder.

Användning Idealiskt för förstärkning av  
 bokryggar och omslagshörn.

Material  Plast, PVC.
Tjocklek  60 μm
Enhet  24 st.

3091  57 mm 104:- /fp.
3092  87 mm 158:- /fp.

Easy Hold
Håll ihop tidskrifterna...
Självhäftande tejp som ökar livslängden 
på tidskrifterna. Enkel att applicera.

Användning Idealisk för att förstärka  
 dagstidningar, tidskrifter,  
 magasin etc.

Format  57 mm
Material  Plast, PVC.
Tjocklek  60 μm
Enhet  250 st.

3159   418:- /fp.

Filmoplast SH
Stark falsväv för pärmveck…
Självhäftande, vit och syrafri textiltape
(finmaskig). Motståndskraftig.

Användning  Förstärker bokomslag
  invändigt (pärmveck).
Material  Textilväv.
Tjocklek  170 μm
Enhet  Rulle, 25 m

3109  20 mm 139:-
3110  30 mm 231:-

Limroller Gudy dot
Praktiskt, enkelt och smart…
Denna smidiga limroller kan användas 
t ex för att fästa papper mot papper 
eller mot släta ytor för att därefter 
kunna separera dem igen; om och om 
igen. 
Dra rollern över pappret och en tunn 
limsträng läggs ut, lätt och precist utan 
kladd. Eventuella limrester är mycket 
enkla att ta bort och lämnar inga spår 
efter sig. 

Perfekt att använda till tillfällig skylt-
ning, scrapbooking, montering av foton 
etc. Sätt upp bilder, meddelanden, skyl-
tar, affischer etc på väggar eller fönster 
där du inte vill lämna några märken – 
eller varför inte barnens teckningar?
Limmet är miljövänligt: Vattenbaserat, 
syrafritt och gulnar ej. Lämnar inga res-
ter, torkar ej ut och är lätt att ta bort.

Format   B8 mm x L15 m
Material Vattenbaserat lim. 
Övrigt Levereras i praktisk roller.

3007   79:-

Tejphållare
Praktisk hållare för etikettskydd…
Spar tid vid märkning med etiketter på
rulle, exv. streckkoder och etikettskydd.
Hållaren avskiljer snabbat och enkelt
etiketterna från skyddspapperet.
Glidskydd och bruksanvisning 
medföljer.

Kapacitet  1-3 rullar; bredd upptill 
150 mm resp. Ø150 mm

Format B170 x D250 x H135 mm

82830   837:-

Nyhet!
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Pärmomslag
Självhäftande omslag för 
mjuka pärmar…
Transparanta omslag i kraftig plast
för styva pärmar med mjuk rygg. Kan
beställas i olika standardformat.
Välj formatet som passar bäst; välj ett 
som är ett par mm större än det som 
ska skyddas.

Användning Skyddar och förstärker
 böcker, tidsskrifter eller andra
 trycksaker med mjuka  

 pärmomslag.
Material Plast, PVC.
Tjocklek Pärm, 140 μm; rygg, 45 μm

AI & AII
Passar de flesta pocketböcker.

Format B270 x H186 mm
Ryggbredd AI, 1-21 mm 

AII, 22-42 mm
Enhet 10 st.

3051 AI 69:- /fp.
3052 AII 71:- /fp.

CI & CII
Passar till normalböcker, upp till
A5-format.

Format B350 x H222 mm
Ryggbredd CI, 1-21 mm 

CII, 22-42 mm
Enhet 10 st.

3055 CI 98:- /fp.
3056 CII 119:- /fp.

DI & DII
Passar till de flesta tidskrifter.

Format B410 x H252 mm
Ryggbredd DI, 1-21 mm 

DII, 22-42 mm
Enhet 10 st.

3053 DI 110:- /fp.
3054 DII 128:- /fp.

EI & EII
Passar till de flesta större böcker och
tidskrifter.

Format B510 x H320 mm
Spine EI, 1-21 mm 

EII, 22-42 mm
Enhet 5 st.

3057 EI 85:- /fp.
3058 EII 109:- /fp.

Bokfickor
Självhäftande, färdigvikta eller ovikta…

Användning För lånekort, instick m.m.
Material   Papp och plast, PVC.
Enhet  500 st.

Färdigvikt

Format  B90 x H70 mm

2312   399:- /fp.

Ovikt ficka
Levereras i rulle för maskinskrivning.

Format  B90 x H60 mm

2320   249:- /fp.

Bokficka, djup
Ej självhäftande ficka färdigvikt för
inklistring.

Format  B90 x H135 mm
Material  Papper.
Enhet  500 st.

2371   630:- /fp.

Pocketomslag
Använd om och om igen… 
Populära, lättanvända pärmomslag för
pocketböcker och utbildningsmaterial
med mjuka pärmar. Skydda snabbt och
enkelt böcker från slitage och smuts.
Då omslagen ej är självhäftande och
dessutom flexibla i bredd går de att
använda om och om igen. Passar även
böcker med olika omfång. De svetsade
sömmarna bidrar till lång livslängd.

Användning  Förstärker och skyddar
  böcker med mjuka omslag.
Format   B x H mm
Tjocklek   180/140 µm 
  (omslag/insticksficka).
Material  Plast, PVC.
Enhet  100 st.

3154  270 x 180  289:- /fp.
3155  270 x 300  599:- /fp.

Etikettskydd
Skonsamt etikettskydd på rulle… 
Självhäftande, transparent, blank
plastfilm, mjuk. Skonsam mot streck-
koder och annan tryckt text. Tillverkad
i miljövänlig, värmetålig plast. Finns i
olika format.

Användning  Förstärker och skyddar
  etiketter på bokrygg eller
  pärm.
Format  B x H mm
Material  Plast, PP.
Tjocklek  55 μm
Enhet  1000 st.

3096  35 x 25 93:- /fp.
3086  65 x 53 154:- /fp.
3099  75 x 35 118:- /fp.
3087  100 x 40 179:- /fp.
3090  113 x 48 243:- /fp.

Filmolux Pocket
Praktisk, lättåtkomlig kortficka… 
Självhäftande, transparent, triangulär
ficka. Finns i tre storlekar.  

Användning Idealisk för lånekort,
  instick m.m
Format  S: 75 x 75 mm  

 M: 100 x 100 mm  
 L: 140 x 140 mm

Material  Plast, PVC.
Enhet   S: 144 st.  

 M/L: 100 st.

660152  S 173:- /fp.
2856  M 148:- /fp.
2851  L 215:- /fp.
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Alla angivna priser är i svenska kronor 
exkl. moms och frakt. Ev. kampan-
jer via utskick eller erbjudanden via 
nätbutik där villkor anges gäller per 
köptillfälle.
Lägsta ordervärde (exkl. moms och 
frakt) är 200:-.

BETALNINGSVILLKOR
Betalningstiden är 30 dagar netto 
från fakturadatum om annat ej över-
enskommits. Du betalar alltid mot 
faktura. 
Efter förfallodagen debit-
erar Lammhults Biblioteksdesign 
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 fabrikationsfel.
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 katalog eller i 
nätbutik för aktuell uppgift om lev-
eranstid.

Varorna levereras fritt fabrik.
Order överstigande 2500:- levereras 
fraktfritt. Varorna sändes på fördel-
aktigaste sätt om annat ej överens-
kommits. Vara som är tillfälligt slut i 
lager, leveransbevakar och levererar 
Lammhults Biblioteksdesign fraktfritt 
så snart vi får hem den.

Leveranser som ej mottagits av bestäl-
lare pga. begränsade öppettider
på leveransadressen debiteras ny 
utkörning. Ange därför alltid öppettid-
er, 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 godsmot-
tagande genom notering på 
fraktsedel och kontrasignatur av 
chaufför. Godsskador ska omgående 
anmälas skriftligen till Lammhults 
Biblioteksdesign. Denna rutin måste 
följas för att ersättning ska kunna 
utgå.                         

B.  
Dolda skador som inte kan förutsät-
tas ha varit uppenbara vid gods-
mottagandet, skall snarast möjligt 
anmälas  skriftligen till Lammhults 
Biblioteksdesign, dock senast inom 5 
kalenderdagar. Vid senare anmälan 
tar transportföretaget inte emot 
skadeanmälan och du får själv stå för 
kostnaderna. 

Alla skador enligt A och B bör fotodo-
kumenteras för att underlätta bedöm-
ningen 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 
Transportskador) 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 kund-
service och upplys om vad du önskar 
returnera. Vi kan då diskutera om du 
vill byta varan eller om du vid motta-
gen 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 nätbutiken 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 retur- 
 frakt och varan krediteras fullt ut.
-  Tänk på att förpacka varan noggrant  
 så att transportskador 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 kundtillpas-
sade varor – Annullering möjlig innan 
produktion påbörjad. Kontakta kund-
service för besked. 

FÖRBEHÅLL OM ÄNDRINGAR
Lammhults Biblioteksdesign AB förbe-
håller sig rätten att utan föregående 
varsel ändra villkor i katalogen, varor-
nas tillgänglighet, utförande, specifika-
tion och pris. Vi reserverar oss även för 
eventuella tryckfel. Eventuella uppda-
teringar eller rättelser anslås i nätbutik, 
www.eurobib.se.

FÖRSÄLJNINGS- & LEVERANSVILLKOR

Överallt 
- alltid!

Lammhults Biblioteksdesign 
och Eurobib Direct är aldrig 

längre bort än närmaste 
telefon eller dator. 

Vår kundtjänst är 
bemannad vardagar

från kl. 08.00-16.30 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.

eurobib.se



A
Affischhållare   16, 25
Allroundbord   82
Arbetsstation   37, 83, 
 88-89, 92-93
AV-box   120
AV-väljarfack   54-55

B
Barnbord   44, 105, 107
Barngrupp  105, 107
Besöksräknare   110
Bilderboks &  
seriealbumsexponering   40, 42-50
Bilderbokslådor   40, 42-49
Blädderblocksställ   83
Bord   96, 98
Bokbord   39
Bokbärare   115
Bokemballage   115
Bokfickor   127
Bokhyllor   75-80
Boklim   124
Bokplast   122-123
Bokrengöringsmedel   124
Bokskrapa   124
Bokstavsark  23
Bokställ   3-4, 9-12
Bokstöd   72-73
Boktejp   125-126
Boktorn   50, 104
Bokvagga   9
Bokvagn  58-62, 64-68
Broschyrhållare   15
Broschyrställ   10
Bullerdämpare   86
Bärkasse   114-115

C
Cateringbord   82
CD-fickor   119-120
CD/DVD box   119
CD/DVD-emballage   119-120 
CD/DVD-märkpennor   26
CD/DVD-möbler   54

E
Etikett   26
Etikettlist, knubb   20
Etikettlist, magnetisk   27
Etikettskydd   127
Etikettskydd, knubb   22
Exponeringsbox   13, 116
Exponeringshållare   8, 16
Exponeringslist   3, 5-8, 33
Exponeringsställ   3-4
Exponeringssystem,  
böcker m.m.   32-34, 36, 39, 53
Exponeringssystem,  
bilderböcker   37, 39
Exponeringstorn   49-52
Exponeringsvagn   65

F
Falsben   124
Fotoram   25
Fåtölj  101-102
Färgmarkeringar  26
Förvaringsbox   13, 108, 115-116, 118

G
Gavelexponering   6-7, 17
Glidskyddstejp   72
Griffelskylt   29
Griffeltavla   29

H
Hjul, bokvagn   58
Hjulsats   39, 44-47, 69
Hylletiketthållare   27
Hyllplanshållare   27
Hyllplansskylt   27, 29
Hyllställ  15
Hyllsystem   75-80

I
Infoskylthållare   24, 29
Infoställ   29
Infodisk  90-91
iPadstation   94
iPadskydd   94

K
Klädhängare   96-97, 99, 105
Konferensmöbler   82-83
Knubb   20-21
Knubbetiketter   22
Kuddvagn   109

L
Laptopbord   93
Lekredskap   103, 106, 108
Limpenna/-stift   124
Limroller   126
Ljudabsorbenter   84-85
Ljudfåtölj   101
Lånesticka   27
Låntagarkorg   118
Läsbord   38
Läsmöbel, barn  43-44, 104

M
Magnetiskt tejp   24
Magnetramar   24-25
Mediebox    120
Mediekub   8
Medieställ   3-4, 9
Medietorn   51
Märkmaskin   27
Märkpennor   26
Märktejp   26-27

N
Namnbrickor  28
Namnskylt   28

O
Omslagsplast   122-123

P
Pall   35, 96, 99, 103, 107, 109-110
Pennset  109
Pennset, griffeltavla   29
Plastremsa   122-123
Pocketomslag   127
Podier   35, 40-41
Presentationsställ   14
Projektorbord   82
Pärmomslag   127
Pärmvagn   64, 66, 68

R
Reflexer   23
Reparationstejp   125
Rockhängare   96-97, 99, 105
Rubrikram   25
Rumsavdelare   84-85, 96
Ryggsignaturetikett   23

S
Sittkuddar   109
Sittmöbel   97-104,  
 105-106, 111
Sittpuffar   100
Sittredskap   111
Sittsäck   100
Skiljeplattor, CD/DVD &  
bilderböcker   27
Skrivtavla, Whiteboard   86
Skylthållare  25
Skyltlist   27
Skyltställ   10
Skärmsystem   84-85
Skärunderlägg   125
Stege   109
Stegpall   110
Stol   98, 103-105
Studiebord   38, 92
Styvplast   124
Ställ, uppslagen bok   14
Symboletikett   23
Symbolskyltar   30
Sökstationer   37, 88-89

T
Talboksemballage   119
Talarstol   83, 93
Tejphållare   126
Tidningsbord   18
Tidningskäppar   17
Tidskriftsbox   17

Tidskriftsexponering   15, 17-18, 49, 56
Tidskriftsförvaring   56
Tidskriftshållare   6, 18
Tidskriftskäppar  17
Tidskriftsomslag   118
Tidskriftssamlare   117
Transportemballage, böcker   115
Transportvagn   61

U
Utställningsbord   35
Utställningsskärm   86
Utställningssystem   53
Utställningstorn  52
Utställningsvagn   61

V
Väggexponering   32
Vävremsa   126

Å
Återlämningsfack   69-70
Återlämningsvagn   61

Alfabetiskt sökordsregister

Fann du inte 
vad du sökte 

efter?

Katalogen innehåller ett 
brett urval av våra  
många produkter.

Kika in i nätbutiken 
www.eurobib.se eller 
ring till kundservice på 

046-31 18 50

Så får du helt  
säkert hjälp



MI
LJÖMÄRKT

5041   0513

Vi står för en helhet

www.eurobib.se

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

Vår strävan är att erbjuda kompletta lösningar 
för bibliotek och offentliga mötesplatser.

Med vårt djupa sortiment på närmare 1500 
biblioteksrelaterade produkter, möter vi de flesta 
behov av förbrukningsartiklar, exponeringssystem 
och inredningsprodukter. Du hittar dem här 
i katalogen. I vår nätbutik eurobib.se är det 
lika snabbt som smidigt att beställa det ditt 
bibliotek behöver. Här finns allt från bokvårds-
produkter och mediaförvaring till spännande 
barnmöbler och klassiska bokvagnar. 

Sedan år 2000 tillhör vi Lammhults Design 
Group, ett världsnamn inom design av möbler 
och inredningar. Här finns några av Skandina-
viens främsta designvarumärken samlade, inte 
minst inom bibliotekssfären.

Genom vårt starka nätverk kan vi erbjuda 
helhetslösningar på kreativa, attraktiva och  
funktionella inredningar för bibliotek och andra  
offentliga mötesplatser. 

Välkomna!


