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RATIO HYLLSYSTEM

Funktionell, flexibel och estetisk

Detta hyllsystem illustrerar verkligen betydelsen i begreppet flexibilitet. Dess moduluppbyggda konstruktion erbjuder högsta möjliga 
funktionalitet samt mångsidighet. Dess stil och kvalitet gör det lämpligt för såväl moderna som klassiska biblioteksmiljöer.

Systemet med trägavlar finns i två versioner som ger olika visuella intryck och funktionalitet: Ratio-B är utan topphyllplan och 
bottenhyllplanet är placerat 230 mm över golv, vilket skapar en öppen, luftig känsla. Ratio-S har topphyllplan, bottenhyllplan samt 
sockel. Bottenhyllplanet är placerat 100 mm över golv, vilket gör att hela hyllans höjd kan utnyttjas. Därför är denna variant populär i 
bibliotek som har böcker i större format, såsom akademiska bibliotek.

Hyllsystemets formgivning med dess hålrader för hyllplan med 32 mm mellanrum gör det lättmonterat liksom att man lätt kan flytta 
hyllplan utan speciella verktyg.

För ytterligare produktdetaljer och tekniska specifikationer för våra standardprodukter hänvisar vi till 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”.

Houthalen bibliotek, Belgien

Greenwich bibliotek, Storbritannien



Greenwich bibliotek, Storbritannien

Greenwich bibliotek, Storbritannien Detmolds Musikakademi, Tyskland



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.

Ismaning bibliotek, Tyskland

Ismaning bibliotek, Tyskland



Barrhead bibliotek, Storbritannien

Houthalen bibliotek, Belgien Ismaning bibliotek, Tyskland



Flöha bibliotek, Tyskland Barrhead bibliotek, Storbritannien

Ludwigshafen-Edigheim skolbibliotek, Tyskland

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.



Houthalen bibliotek, Belgien

Palmers Green bibliotek, Storbritannien
Haberdashers Askes flickskola,  
Hertfordshire, Storbritannien 



DIMENSIONER

  Höjder: 
    1096*/1512/1768/2056/2248 mm

  Bredder: 
    500/750/900/1000 mm

  Djup:  
    250/300 mm

*Höjden 1096 mm finns bara med  
  stålram och hel rygg.

DETALJER

För tekniska beskrivningar,  
hänvisar vi er till vår hemsida

www.lammhultsbiblioteksdesign.se

FAKTA

Produktdetaljer

Ratio hyllsystem finns som både enkel- och dubbelsidig i en rad standardhöjder, -bredder och –djup. Använd krysstag, ram eller hel rygg 
för att hålla samman sektionerna. Detta underlättar också att lägga till eller ta bort hyllsektioner utan att demontera för mycket. Ratio 
gavlar levereras som standard i 25 mm spånskiva av E1-kvalitet. Utförande är med faner eller melamin, men de kan också på förfrågan 
levereras i 26 mm massiv bok eller ek. Hyllsystemet kan fås med antingen metall- eller trähyllplan flyttbara i 32 mm intervall. De levereras 
med antingen skruvar (fasta hyllplan) eller hylltappar (flyttbara hyllplan). Minst tre hyllplan per sida ska vara fasta, dock vid höjd  
1096 mm endast två.

Det finns ett stort urval av funktionella komponenter och tillbehör. Resultatet är ett hyllsystem som i sitt standardutförande kan 
kundanpassas beroende på ditt biblioteks specifika förutsättningar. 
 

HJUL

Hjul kan monteras på dubbelsidiga 
hyllor.

De finns med både hård och mjuk 
rullyta samt med eller utan broms.

FÄRGER

Metallkomponenterna kan pulver-
lackeras i valfri standard RAL-färg. 
Andra färger kan fås på förfrågan.

För träkomponenterna har vi ett 
standardsortiment av träslag och 
melamin. Andra färger och  
utföranden kan fås på förfrågan.

FUNKTIONER

  Exponeringslådor

  Exponering och förvaring

  Utdragshyllplan

  Bokstöd

  Skyltning

    Dörrar (glas/trä)

FUNKTIONER

För funktionella yttergavlar

  Träskylt

  Exponeringshyllplan av metall

  Broschyrställ av trä
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SAMMANSÄTT-
NINGSDELAR

  Krysstag

  Ram

  Hel rygg

GAVLAR

  Standard yttergavel

  Funktionel yttergavel för exponering

HYLLPLAN

  Plana och sneda

  Trä och metall

  Med och utan bakkant

  Med och utan skyltprofil

  Med och utan sockel

    

    

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16, 221 00 Lund  
Telefon 046 31 18 00, fax 046 32 05 29  
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