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Bakkantbokstöd för hyllplan med bakkantslist i metall
Bokstöden har en förkromad yta och ett plastbeslag som fästs på hyllplanets uppstående bakkant och
är oberoende av andra hyllplan.
Bokstödet löper lätt längs hela bakkantlisten och kan ta emot varierat antal böcker som med sin vikt
låser bokstödet i korrekt position. Metalldelen måste, när placerad korrekt, vara mellan plastbeslaget
och böckerna (se framsida och bilder på följande sida). Om böckerna placeras på fel sida av metalldelen
kommer detta inte att låsa utan istället glida längs bakkantslisten.
Bokstödet finns i två utföranden; standard eller spegelvänd modell :
• Standard modell (böckerna placeras till vänster på hyllplanet) :
- Hyllplansdjup 22.5/25 cm
- Hyllplansdjup 30 cm
- Hög modell (för större böcker)
• Spegelvänd modell (böckerna placeras till höger på hyllplanet) :
- Hyllplansdjup 22.5/25 cm
- Hyllplansdjup 30 cm
Bogstøtten ligger altid på lager i alle versioner og kan leveres fra dag til dag.
Alla varianterna lagerhålls för omgående leverans.
Bakkantsbokstöden kan demonteras för placering på ett annat hyllplan med bakkantslist. Men,
demontera endast om detta är absolut nödvändigt, eftersom plastbeslaget utsätts för slitage varje gång
det monteras och demonteras. Kontakta Lammhults Biblioteksdesign AB för råd angående mycket stora
och tunga böcker.
Lammhults Biblioteksdesign AB kan erbjuda praktisk träning i hur man monterar och demonterar
bokstöden på ett hållbart sätt och dessutom ge råd angående vilket bokstöd man ska välja.
Lammhults Biblioteksdesign AB friskriver sig från allt ansvar orsakat av felaktig användning av bokstöden.
Exempel på olika bakkantsbokstöd :

Standard modell hyllplansdjup 30 cm

Standard hög modell

Spegelvänd modell hyllplansdjup 30 cm
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Montering av bakkantsbokstödet (standard modell)
Bakkantsbokstödet monteras på bakkantslisten på hyllplanet genom att placera plastbeslaget ovanpå
bakkantslisten och sedan pressa med hela handflatan tills det är fast förankrat.

Placera plastbeslaget ovanpå bakkanten

Pressa med hela handflatan

Pressa tills det är fast förankrat
(man hör ett klickande ljud)

När bokstöden är korrekt placerade befinner sig metalldelen mellan böckerna och plastbeslaget.
På den spegelvända modellen (där böckerna placeras på höger sida på hyllplanet) monterar man på
samma sätt som för standardmodellen.

Det är av högsta vikt att bakkantsbokstödet monteras på ovan beskrivna sätt – VARJE DAG –
eftersom plastbeslaget kan skadas vid felaktig användning.
På www.lammhultsbiblioteksdesign.se under Produkter/Hyllsystem/6030 funktioner hittar ni en
film som visar den korrekta användningen av bakkantsbokstödet.
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Demontering av bakkantsbokstöd (standard modell)
Man demonterar bakkantsbokstödet genom att pressa metallramen åt VÄNSTER och sedan lyfta
framkanten på bokstödet ca. 10 cm för att avslutningsvis vrida övre delen av bokstödet åt HÖGER.

Pressa metallramen år VÄNSTER
(bort ifrån plastbeslaget)

Lyft framkanten på metallramen ca. 10 cm

Vrid övre delen av metallramen åt HÖGER
(mot plastbeslaget)

Demontera endast bokstöden när det är absolut nödvändigt
eftersom plastbeslaget utsätts för slitage varje gång det monteras
och demonteras.
Den spegelvända modellen (där hyllplanen placeras på höger sida
av hyllplanet) demonteras på samma sätt som standardmodellen.

Bokstöden är demonterat

Observera! Plastbeslaget är utformat att greppa om den bockade
metallbakkanten på metallhyllplanet. Det ger bokstödet ökad
stabilitet, men kan också upplevas något svårt att demontera.

Det är av högsta vikt att bakkantsbokstödet monteras på ovan beskrivna sätt – VARJE DAG –
eftersom plastbeslaget kan skadas vid felaktig användning.
På www.lammhultsbiblioteksdesign.se under Produkter/Hyllsystem/6030 funktioner hittar ni en
film som visar den korrekta användningen av bakkantsbokstödet.
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