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D E S I G N  B C I



60/30 RUND STÅLHYLLA

Funktionell, flexibel och estetisk

60/30 rund stålhylla ingår i 60/30 klassiska stålhylla och 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. 60/30 rund stålhylla är ett enastående system och kompletterar våra  

klassiska raka hyllmoduler. Använd flera sektioner och skapa en komplett rund hylla eller några få sektioner för  

ett mjukare intryck. Skapa avgränsade områden för barn eller områden för tyst läsning. Synliggör specifika  

ämnesområden eller använd rund stålhylla helt enkelt för omväxling mot en annars enkel och rak inredning. 

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”.





HÖJDER

Finns i följande höjder: 
122, 152, 182 och 212 cm. 
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DETALJER

För tekniska beskrivningar,  
hänvisar vi er till vår hemsida

www.lammhultsbiblioteksdesign.se

FAKTA

Produktdetaljer

60/30 rund stålhylla är dubbelsidig och tillgänglig i två grader: 260 och 180. 

BREDDER

Per sektion 

260:  92 cm      

180: 94 cm      

DJUP

66 cm (2 x 30 cm djupa hyllplan)

60/30 SERIEN

Inspireras av en bred serie 
lösningar:     

    Klassisk stålhylla 

    Exponeringshylla

    Exponeringslådor

    Arbetsbord

    Space 

Se separata broschyrer för mer 
information

    

TILLBEHÖR

    Hjul 

    Skyltning

    Belysning

    Exponering

FÄRGER

Metallkomponenterna kan 
pulverlackeras i valfri färg.

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

DIAMETER
 
Komplett installation

        260           180

Antal
sektioner:     12           18

Ytter:     432 cm     600 cm

Inner:     300 cm     468 cm

MIL
JÖMÄRKT

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