
REKKENSYSTEEM

LINGO



LINGO REKKENSYSTEEM

Functioneel, flexibel en esthetisch

Sinds de start, 80 jaar  

geleden, zijn bibliotheken 

het hart van onze  

onderneming.

Daarom noemen we  

ons vandaag met trots  

”library people”.

Ontdek de uitzonderlijke veelzijdigheid het functionele en flexibele Lingo-reksysteem.

Flexibiliteit in de ware betekenis: de modulaire constructie biedt de hoogste mate van functionaliteit en veelzijdig-

heid en zijn stijl en kwaliteit maken Lingo geschikt voor zowel hedendaagse als klassieke bibliotheekomgevingen.

Het Lingo rekkensysteem biedt eindeloze mogelijkheden. De plaatsing van de legborden, met perforaties om de 25 

mm, gebeurt zonder specifiek gereedschap.

Het Lingo-reksysteem is enkel- of dubbelzijdig verkrijgbaar, met en zonder wielen en is opgebouwd met een stalen 

dwarskader, een houten rugwand of dwarsschoren. Het kan worden uitgerust met stalen of houten legborden, en 

een grote verscheidenheid aan andere functionele componenten. Het resultaat: een aanpasbaar reksysteem dat 

aan de eisen voldoet van uw bibliotheek.
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LEGBORDEN

    Hout en staal 

    Met of zonder achterrand

    Verticaal, schuin en 

    achteroverhellend

AFMETINGEN (mm)

    Hoogte: 720, 920, 1220, 

    1520, 1820, 2120

    Breedte: 500, 750, 900, 1000

    Diepte: 250, 300, 400

DETAILS

Bekijk de technische specifica-
ties op onze website

www.sbnl.be

KENMERKEN

Productdetails

Het Lingo-reksysteem is enkel- of dubbelzijdig verkrijgbaar, met en zonder wielen en is opgebouwd met een stalen 

dwarskader, een houten rugwand of dwarsschoren. De zijwanden zijn verkrijgbaar in melamine gecoate spaanplaat 

/ gelakte 25 mm spaanplaat met een overschilderbare folie / MDF en gefineerde 25 mm spaanplaat.

WANDEN

    Zijwanden in hout

    Displayzijwand in hout

    Boegdisplay

ACCESSOIRES

    Wielen  

    Signalisatie

    Verlichting

    Boekensteunen

    Display

FUNCTIONEEL

    Tijdschriftenpresentatie 

    Opslag 

    Browsers  

KLEUREN

De metalen onderdelen kunnen 
worden gelakt in een kleur naar 
keuze. 

Houten onderdelen kunnen
afgewerkt worden met me-
lamine, gelakt in een kleur naar 
keuze, of gefineerd in verschil-
lende houtsoorten.

VERBINDINGEN

Het rek wordt opgebouwd met:

    Stalen dwarskader

    Houten rug

    Dwarsschoren

WIELEN

    Wielenplaat

    Wielenframe

    Wielenframe met verborgen 

    wielen


