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D E S I G N  B C I



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”.

CONCERTINA BIBLIOTEKSDISK

Flexibel, ergonomisk och estetisk

Concertina är en flexibel och ergonomisk arbetsplats. Disksystemet tar hänsyn till användaren och underlättar  
effektiva arbetsmetoder för både bibliotek och kontor. Höj- och sänkbarheten ger möjlighet att ändra arbetsställning 
under arbetsdagens gång, vilket kan minska risken för belastningsskador som uppstår på grund av enformig  
ställning. En disk med flera moduler kan ställas i olika höjder, vilket möjliggör olika typer av arbete samtidigt.

Diskar placeras ofta nära ingångsområden och blir då en naturlig första kontaktpunkt – således det första intrycket 
av biblioteket. Därför tycker vi att disken ska vara välkomnande och inbjudande för besökarna innan de börjar  
utforska bibliotekets olika resurser.

Med sin estetiskt tilltalande och funktionella design är Concertina disksystem ett system som erbjuder många  
valmöjligheter, så att den kan passa i de mest skiftande miljöer.
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GRUND- 
MODULER

RAKA
Bredder: 110 / 150 cm
Djup: 66 / 78 / 90 cm

SVÄNGDA
450 / 600 
Djup: 66 / 78 / 90 cm

FAKTA

Produktdetaljer

Concertinas-systemet består av grundmoduler, mellanmoduler och arbetsskivor i olika dimensioner.

Grundmodulerna kan delas in i två grupper: dem mest en fast höjd på 72 cm och dem med elektrisk höj- och sänkbarhet  
från 70 till 120 cm. Grundmodulerna finns som raka och svängda element. De kan användas fristående eller kopplas  
samman i önskat antal. De nedre, fasta fronterna finns i både stål och trä, medan de övre (som följer med när man höjer  
och sänker arbetsytan) finns i stål med eller utan perforering.

ARBETSSKIVOR
RAKA

FÖR GRUNDMODUL 110 cm
Bredder: 110 / 130 / 150 cm
Djup: 66 / 78 / 90 cm

FÖR GRUNDMODUL 150 cm
Bredder: 150 / 170 / 190 cm
Djup: 66 / 78 / 90 cm

MELLAN- 
MODULER

Bredder: 44 / 87 cm

DETALJER

Se tekniska specifikationer  
på vår hemsida

lammhultsbiblioteksdesign.se

Arbetsskiva, rak
D78 x B130 cm

Arbetsskiva, rak
D78 x B190 cm

Arbetsskiva, svängd 600

D78 cm
 

Grundmodul, rak
B110 cm

Grundmodul, 
yttre sväng 60o

Mellanmodul
B44 cm

Grundmodul, rak
B150 cm

Väskhylla
B150 cm

TILLBEHÖR

    Lådhurts 

    Hyllhurts

    Väskhylla

    Hyllplan

    Pennlåda

    Pengalåda

    Blankettfack
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