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60/30 KLASSISK STÅLHYLLA

Funktionell, flexibel och estetisk

60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång. Detta 

flexibla produktkoncept har utvecklats gradvis över åren och uppbyggnaden i moduler samt bredden i sortimentet 

garanterar en optimal användning av rumsmiljön samtidigt som man fyller varje utrymme med relevanta funktioner. 

I tillägg till detta är systemet flexibelt nog att erbjuda en variation av individuella lösningar, vilket en arkitekt skapar 

för varje individuellt biblioteksprojekt.  

Vårt breda sortiment av tillbehör till 60/30 klassisk stålhylla skapar oanade möjligheter för biblioteket. Enkelsidiga, 

dubbelsidiga, vägghängd, gavlar i olika material, hyllplan för olika ändamål, tillbehör och mycket mer. Och allt detta 

i valfri färg. 

För produktdetaljer och tekniska beskrivningar på vårt standardsortiment, hänvisar vi er till vår hemsida  

www.lammhultsbiblioteksdesign.se.

Ända sedan starten för  

80 år sedan har biblioteken 

varit vår kärnverksamhet.  

Biblioteken och dess  

design är vår passion  

och vårt kall. Vi är idag  

stolta att kalla oss  

”library people”.





INNOVATIV BIBLIOTEKSDESIGN

Unika lösningar

Sedan 1929 har BCI agerat banbrytande och inrett alla typer av bibliotek över hela världen. Idag levererar vi vår 

erfarenhet, kunskap och kreativitet med ett flexibelt system av högkvalitativa produkter. Slutresultatet blir innovativ 

biblioteksdesign.

Flexibel och minimalistisk formgivning. Moderna och hållbara lösningar. Varierat uttryck på formgivningen.  

Fasta och mobila enheter. Kombinationer av exponering och förvaring. Integrerade sökstationer och pekskärmar.  

Vi är i högsta grad innovatörer när det gäller modern biblioteksdesign.

Biblioteken och deras design 

är vår passion och vår mission. 

Med hängivenhet och  

nyfikenhet, erfarenhet och 

expertis, skapar vi innovativa, 

uttrycksfulla och funktionella 

lösningar för det moderna 

biblioteket.





BIBLIOTEKSRUM

Vi utrustar rummet runt användarens upplevelse

Vi arbetar med biblioteket som ett kreativt rum där vi summerar idéer, erfarenhet, kompetens och naturligtvis  

möbler. Ditt projekt kan vara litet eller stort, men vår målsättning är alltid att göra ett bättre bibliotek som  

besökarna kan använda och njuta av. Eftersom den underlättas av våra djupa insikter i hur bibliotek fungerar, är 

nytänkande vårt främsta bidrag.

Använd olika zoner för att skapa rum i rummet samt förenkla navigationen. Integrera belysning, skyltning, grafik 

och andra komponenter för en väl fungerande helhet.

Uppmuntra besökarna till ”snabbval” med hjälp av inspirerande exponering. Skapa lockande läsområden och  

lustfyllt botaniserande med fristående och integrerade exponeringsmöbler.





DIMENSIONER (cm)

Höjder - 60/30   122 152 182 212 

Höjder - 80/30   199 229 259  

Höjder - väggskenor*  112,5  142,5 172,5  202,5 

Bredder    75 90 100

Djup    22,5 25 30 40

*Väggskenor fästes i väggen 9,5 cm ovan golv. 
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DETALJER

För tekniska beskrivningar,  
hänvisar vi er till vår hemsida

www.lammhultsbiblioteksdesign.se

FAKTA

Produktdetaljer

60/30 klassisk stålhylla finns med bärstolpar i två rördimensioner: 60x30 samt 80x30 mm. Den grövre modellen 
80/30 tillåter högre höjder samt större totalvikt på hyllkonstruktionen inklusive böcker.
 
Bärstolpar finns enkelsidiga, dubbelsidiga samt för väggmontage.

60/30-SERIEN

Låt dig inspireras av vårt breda 
urval av lösning:     

    Runda stålhyllor 

    Expo exponeringshyllor

    Exponeringsmöbler av metall

    Arbetsytor

    Space rumsavdelare

Se gärna våra övriga broschyrer 
för mer information

GAVLAR

    Yttergavlar i trä, perforerat  
    stål eller glas
     

    Exponeringsgavlar i trä

    Hela ryggar i trä eller som  
    anslagsyta med tyg

    London yttergavlar och               
    topphyllplan i trä eller metall

TILLBEHÖR

    Hjul 

    Skyltning

    Belysning

    Bokstöd

    Exponering

HYLLPLAN

    Plana, sneda och med   
    vingframkantsprofil

    Trä och metall

    

    Med eller utan bakkant

FUNKTIONER

    Tidskriftsexponering 

    Förvaring

    Exponering 

    Skåp

    Arbetsstationer

    AV-tillbehör

    Multimediaförvaring 

    Sittfunktioner

FÄRGER

Metallkomponenterna kan 
pulverlackeras i valfri färg.

Träkomponenter kan tillverkas 
i många olika sorters träslag 
eller täcklackeras i valfri färg. 

MIL
JÖMÄRKT

Alla ståldetaljerna i vårt sortiment upp-
fyller kriterierna för Svanenmärkning. 
Hållbara, säkra och miljövänliga.

331 064

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16, SE-221 00 Lund 
Tel. +46 46 31 18 00, Fax +46 46 32 05 29
eurobib@eurobib.se. www.lammhultsbiblioteksdesign.se


