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Plusserien omfattar mycket; allt från bokvagnar till bilderbokslådor. Gemensamt för alla möbler 
med Plus i namnet är att de är tillverkade i laminat (HPl) på plywood i hög kvalitet. Det gör möblerna 
mycket tåliga mot stötar och repor samtidigt som de behåller sitt fräscha utseende, även i krävande 
miljöer. laminat kan fås i många olika färger, och de klarlackerade kanterna bidrar till att ge serien ett 
alldeles eget uttryck.

AllsiDiG, FÄrGsTArK, HÅllBAr

Plusserien

Ven Plus

Allsidig bokvagn…
Volymslukande dubbelsidig bokvagn  
och transportvagn med hög kapacitet;  
passar även för pärmar. 
Kapacitet: ca. 200 normalvolymer. 
Format: B1010 x D430 x H1090 mm. 

ÖlAnD Plus

Generösa hyllavstånd...
en enkelsidig bokvagn med  
snedställda hyllplan.
Kapacitet: ca. 100 normalvolymer. 
Format: B1010 x D350 x H1090 mm. 

Xl Plus, uTsTÄllninG

Rymmer mycket (på höjden)...
storebror till Gotland Plus. Dubbelsidig 
vagn med sex flyttbara hyllplan på vardera 
sida. idealisk vid utlåning på arbetsplatser 
eller som blickfång för nyheter.  
Kapacitet: ca 280 normalvolymer.
Format B665 x D430 x H1695 mm.

HAllAnD Plus

Smidig och lättkörd...
en enkelsidig bokvagn med fyra  
snedställda hyllplan varav två flyttbara.
Kapacitet: ca. 70 normalvolymer. 
Format: B540 x D480 x H1115 mm 

GoTlAnD Plus

Kompakt och rymlig...
Bokvagnen är dubbelsidig och  
försedd med fyra flyttbara hyllplan  
på vardera sida.
Kapacitet: ca. 135-150 normalböcker. 
Format: B665 x D430 x H1090 mm. 

ÖresTAD Plus

Lättkörd och greppvänlig…
enkelsidig vagn med fyra snedställda 
hyllplan varav tre är flyttbara.
Kapacitet: ca 70 normalvolymer
Format B460 x D497 x H1150 mm.

eTT urVAl AV BoKVAGnAr i Plusserien:

AnnAn kulör?
Visste du, att det går att beställa våra bokvagnar i annan 
kulör? kontakta gärna vår kundservice 046 31 18 50 för mer 
information.



sHowAnDsTore Plus

Åskådlig exponering och lättåtkomlig förvaring av tidskrifter…
nätt, slimmad exponerings- och för varings möbel för tidskrifter, magasin eller 
andra seriella publikationer. skåpsluckor med front i akryl för exponering; 
generöst exponeringsdjup (passar för omfångsrika tidskrifter). 

eXPonerinG ocH FÖrVArinG

Storeandhide plus i vitt eller svart
extra förvaringsutrymme på hjul, 
passar under showandstore.
Försedd med räfflad gummimatta 
i botten och med plats för stående 
A4-format. 

Showandstore plus 3x4 fack  
i vitt eller svart
Förvaringsfacken rymmer tre 
tidskriftsboxar i A4-format. 
Användarvänligt avstånd mellan 
golv och de nedersta facken på 
450 mm.
enkel att montera.

Anette och Anette Plus
Med fack för frontexponering i tre etage och praktisk låda  
undertill på hjul med två förvaringsfack. Tillverkad i tålig  
laminat. ställfötter  och hjul till låda medföljer liksom gummi-
matta till fackinredningen. Hjul till tråg kan beställas separat.
Kapacitet: ca 140 + 70 (låda) bilderböcker.

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



quATTro Plus eXPonerinGsTorn

quattro Plus är ett smidigt exponeringstorn för frontexponering av böcker, tidskrifter och AV-titlar. 
exponeringshållare, hjul och ställfötter medföljer.  

MeDiATorn PÅ HJul

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



skapa en färgglad, inspirerande ingång för barn med den populära Plusserien.  
Här finner du ett urval av hållbara och tåliga möbler för de yngsta läsarna.
Fås i färgerna vitt, grönt, orange och blått.

GÖr lÄsninGen roliG – FÖr BÅDe BArn ocH VuXnA

BilDerBoKslÅDor ocH BorD Till BArn

Bilderbokslådor Plus
Fristående bilderbokslåda med sex fack och fem justerbara 
och avtagbara avdelare. ställfötter och räfflad gummimatta 
medföljer (placeras i botten). Hjulsats finns som tillval.
Kapacitet: ca. 80 bilderböcker.

Barnbord Plus
Generöst, dubbelsidigt barnbord 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.
Kapacitet: ca. 70-90 bilderböcker.



sHowAloTKolleKTionen

om du letar efter allsidighet och flexibiblitet inom exponering hittar du det här! 
enkelt förvandlar man två enkelsidiga moduler till bord, arbetsstationer eller  
till fristående exponeringsmöbler. Allsidighet och flexibibilitet är nyckelorden.
Design: louise Hederström.

Multifunktionella lösningar

ShowITall Plus arbetsskivor i svart eller vit
Konvertera enkelt en dubbelsidig,  
fri stående showalot ladder med hjälp av 
arbetsskivor. Vips en enkel- eller dubbel-
sidig sökstation! 
Variabla höjd lägen: exv. stående, 994/1094 
mm alt. sittande, 710 mm.  
Alla skivor med uttag för kabelgenomdrag-
ning. 

Showalot Ladder Plus i svart eller vit
Placeras lutande mot vägg (för fast förankring komplettera med vinkeljärn, ingår ej) 
eller ställ samman två sektioner för dubbelsidig, fristående enhet som visat på bilden. 
utrustad med fem flyttbara hyllplan med framkantslist (hyllplan något justerbara i 
djupled).

Showalot Board Plus
Allsidig lösning för frontexponering av 
böcker eller andra media. lutas mot vägg. 
utrustad med fem flyttbara hyllplan. 
Vändbar! rygg och hyllplan i vitt på ena 
sidan och svart på andra sidan! 

laminat (HPl) är mycket tåligt mot stötar och repor  
samtidigt som det behåller sitt fräscha utseende, även i 
krävande miljöer. kontakta gärna vår kundservice  
046 31 18 50 för mer information.



Boomerang Plus i svart eller vit
Boomerang er en del av showalot-familjen. 
Det är en fristående, dubbelsidig möbel 
för frontexponering.
Kapacitet: ca. 100 normalvolymer.

Showalot Picturebook i svart eller vit
showalot ladders lillebror, lägre men bredare, utrustad med 
två flyttbara hyllplan. lutas mot vägg eller ställ samman två 
moduler till en fristående enhet.

Boomerang Mini Plus i svart eller vit
lika sin storebror, Boomerang men  
inte lika djup och betydligt lägre.  
en attraktiv och lättåtkomlig punkt  
för de minstas pekböcker. Kan förses med 
hjul. Kapacitet ca. 160 pekböcker.

Readalot Plus arbetsskiva i svart eller vit
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. 



reADy ocH reADy Plus

Vår multifunktionsmöbel ready är både en mobil sittplats och en praktisk förvarings-
möbel. ready kan lätt ”parkeras” i de flesta hyllsystem. Ta bort det nedersta hyllplanet 
och placera där istället ready.
ready kan lätt rullas fram, om man har behov av flera sitt- eller mötesplatser, liksom 
det är möjlighet för praktisk förvaring av leksaker, böcker, spel och annat.
Med ready får du både en mobil sittplats och en allsidig förvaringsmöbel! 
Design: Jens rehammar.

FrÅn MÖBel Till HyllA
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