SOFTLINE/SLIMLINE/FRONTLINE
HYLLSYSTEM

Vallentuna Bibliotek

BYGGD PÅ ERFARENHET
Softline/Slimline/Frontline hyllsystem är resultatet av många års erfarenheter och framgångar
Detta flexibla produktkoncept har vidareutvecklats genom åren, och den moduluppbyggda strukturen samt det stora antalet standardkomponenter ger ett idealiskt utnyttjande av rummet samtidigt som man säkerställer att alla relevanta funktioner kan utformas rationellt.
Dessutom ger hyllsystemens flexibilitet möjlighet till en rad individuella lösningar. Vårt designteam delar gärna med sig av sina råd
omkring funktionalitet, inredning och design.
För ytterligare produktdetaljer och tekniska specifikationer för våra standardprodukter hänvisar vi till www.lammhultsbiblioteksdesign.se.

TRE HYLLSYSTEM – TRE DESIGNUTTRYCK
Softline, Slimline och Frontline hyllsystem bygger på samma modulstruktur. Den väsentliga skillnaden mellan de tre systemen ligger i
deras designuttryck.

SOFTLINE
Softline är försedd med en 25 mm rundad
framkant av massivträ. Avståndet mellan
framkanten på gaveln och framkanten på
hyllplanet är 26 mm.

SLIMLINE
Slimline är försedd med en 4 mm rak
framkant av massivträ. Avståndet mellan
framkanten på gaveln och framkanten på
hyllplanet är 26 mm.

FRONTLINE
Frontline-gavlar har en 4 mm rak framkant
av massivträ. Avståndet mellan framkanten
på gaveln och framkanten på hyllplanet är
5 mm.

Softline hyllsystem levereras som standard
i 22 mm gaveltjocklek i lätt basad bok, björk
eller som målad MDF i valfri NCS- eller
RAL-kulör.

Slimline hyllsystem levereras som standard
i 22 mm gaveltjocklek i lätt basad bok, björk
eller som målad MDF i valfri NCS- eller
RAL-kulör.

Frontline finns i två standardversioner med
gaveltjocklekarna 22 och 38 mm. Topp- och
bottenhyllplan till Frontline 38 levereras
som standard i 38 mm tjocklek.
Frontline hyllsystem levereras som standard
i 22 mm gaveltjocklek i lätt basad bok, björk
eller som målad MDF i valfri NCS- eller
RAL-kulör.

Kungsängen Bibliotek

SOFTLINE HYLLSYSTEM
Här visar vi exempel på projekt med Softline-hyllor. Besök gärna www.lammhultsbiblioteksdesign.se för flera bilder och ytterligare inspiration.

Nes Bibliotek, Norge

Nes Bibliotek, Norge

Franska skolan, Stockholm

SLIMLINE HYLLSYSTEM
Här visar vi exempel på projekt med Slimline-hyllor. Besök gärna www.lammhultsbiblioteksdesign.se för flera bilder och ytterligare inspiration.

Kongsberg Bibliotek, Norge

Kongsberg Bibliotek, Norge

Malmø universitetsbibliotek

Mandal Bibliotek, Norge

Dokk1, Aarhus Bibliotek, Danmark

FRONTLINE HYLLSYSTEM
Här visar vi exempel på projekt med Frontline-hyllor. Besök gärna www.lammhultsbiblioteksdesign.se för flera bilder och ytterligare inspiration.

Aabenraa Bibliotek, Danmark

Hjørring Bibliotek, Danmark

Kista Bibliotek

Ordrup tidskriftshyllor på
Lyngby Bibliotek, Danmark

KOMPLETTERANDE PRODUKTER
Hyllsystemen kompletteras av en lång rad spännande och funktionella produkter såsom vår runda trähylla, Frontline Square, Ordrup och
Singles tidskriftshyllor, gavelhyllor, studiebord och exponeringslådor. Se www.lammhultsbiblioteksdesign.se för ytterligare inspiration.
Med våra inredningar strävar vi alltid efter optimala upplevelser för biblioteksbesökarna. Detta säkerställer vi genom ett standardsortiment
av hög kvalitet samt ett konstant fokus på utveckling av kompletterande individuella lösningar så att vi kan tillfredsställa de skiftande
behov som gör sig gällande på olika bibliotek.

Box exponeringslåda på
Vodskov Bibliotek, Danmark

Integrerede siddehuler på
Vallentuna Bibliotek

Udtrækskrybber på
Tarnos Bibliotek, Frankrig

Tidskriftshyllplan och exponeringslådor på
Tarnos bibliotek, Frankrike

Skrivskivor på
Internationella skolan iKenya

Exponeringsgavel på
Kiruna Bibliotek, Sverige
Skabe på
Kungsängen bibliotek
Frontline Square
Rouvroy Bibliotek, Frankrike

Singles tidskriftshyllor på
Dawe Bibliotek, Kanada

FAKTA
Produktdetaljer
Alla tre versioner av våra hyllsystem finns som både enkel- och dubbelsidiga sektioner i en rad standardhöjder, -djup och –bredder.
Hyllsektioner kan monteras antingen med hjälp av en öppen stålram eller en hel trärygg vilket underlättar när man behöver lägga till eller
ta bort hyllsektioner, eftersom man inte behöver demontera hela hyllraden. Hyllorna är lätta att montera och kräver varken experthjälp
eller specialverktyg.
Till hyllsystemen finns en lång rad funktioner: hyllplan för bakkantsbokstöd, hyllplan för hängande bokstöd, exponeringshyllor, hörnhyllor,
lösningar för tidskrifter och multimedia, skåp, exponeringslådor, hjul samt yttergavlar med extra exponering. Dessutom erbjuder vi olika
slags hyllbelysning (belysning i varje hyllplan, toppmonterad, LED etc.). Genom att komplettera hyllsystemen med en eller flera av dessa
många funktioner kan man skapa en individuellt anpassad inredning som passar just ditt biblioteks krav och behov.

HYLLPLAN
Plana eller sneda
Trä eller metall
Med eller utan bakkant

GAVLAR

TILLBEHÖR

Trägavlar till varje hyllsystem

Hjul

Exponeringsgavlar i trä

Skyltar

Stålram eller hel trärygg
(faner, målad eller melamin)

Belysning
Bokstöd
Exponering
Exponeringslådor

DIMENSIONER
Höjder: 92/122/152/182/212 cm
Djup: 25/30/40 cm
Bredder: 75/90/100 cm
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