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RATIO BIBLIOTHEEKREKKEN

Functioneel, flexibel en esthetisch

Dit modulaire bibliotheekrek omvat de ware betekenis van veelzijdigheid: functioneel, flexibel, stijl- en kwaliteitsvol past het binnen elke 
hedendaagse en klassieke bibliotheekomgeving.

Het bibliotheekrek biedt twee verschillende visuele en functionele uitvoeringen. Ratio-B heeft geen bovenlegbord en het sokkellegbord 
wordt op 230 mm boven de vloer geplaatst. Zo creëert men een open en luchtige sfeer. Ratio-S heeft een bovenlegbord en het 
sokkellegbord wordt op 100 mm boven de vloer geplaatst. De optimale benutting van de hoogte van het bibliotheekrek maakt deze 
variant uitermate geschikt voor grotere volumes. Ideaal voor wetenschappelijke bibliotheken.

Het ontwerp van het bibliotheekrek zorgt voor een eenvoudige montage en een handige verstelbaarheid van de legborden om de 32 mm.

Voor technische informatie en een overzicht van ons standaardaanbod verwijzen we u graag naar onze website www.sbnl.be.

Sinds de start, 80 jaar  

geleden, zijn bibliotheken 

het hart van onze  

onderneming.

Daarom noemen we  

ons vandaag met trots  

”library people”.

Openbare bibliotheek Houthalen, België

Openbare bibliotheek 
Greenwich, Verenigd Koninkrijk



Openbare bibliotheek 
Greenwich, Verenigd Koninkrijk

Openbare bibliotheek Greenwich, Verenigd Koninkrijk Muziekacademie in Detmold, Duitsland



INNOVATIEF BIBLIOTHEEKONTWERP

Unieke bibliotheekoplossingen

Sinds 1929 hebben we op een grensverleggende manier alle soorten bibliotheken over de hele wereld vormgegeven. Vandaag 
bundelen we onze ervaring, expertise en creativiteit met flexibele en kwalitatief hoogwaardige producten in baanbrekende 
bibliotheekontwerpen. 

Flexibel en minimalistisch design, eigentijdse en duurzame oplossingen, verschillende ontwerpstijlen, staand of mobiel, presentatie in 
combinatie met opslag, geïntegreerde zoekstations en touchscreens. We streven naar innovatie in hedendaags bibliotheekontwerp.

Bibliotheken en hun  

vormgeving zijn onze  

passie en onze missie.  

Met toewijding en  

nieuwsgierigheid,  

ervaring en expertise,  

creëren we innovatieve,  

expressieve en functionele 

oplossingen voor de  

moderne bibliotheek.

Openbare bibliotheek Ismaning, Duitsland

Openbare bibliotheek Ismaning, Duitsland



Openbare bibliotheek Ismaning, DuitslandOpenbare bibliotheek Houthalen, België

Openbare bibliotheek Barrhead, Verenigd Koninkrijk



BIBLIOTHEEKRUIMTE

Wij ontwerpen de ruimte rond de gebruikerservaring

Wij beschouwen de bibliotheek als een creatieve ruimte waar we ideeën, ervaring, expertise en meubilair aan toevoegen. Uw project mag 
klein of groot zijn, ons streven is altijd een betere bibliotheek te ontwerpen die mensen zullen gebruiken en waarvan ze kunnen 
genieten. Bijgestaan door onze grondige kennis van bibliotheekwerking is een nieuwe manier van denken onze belangrijkste bijdrage.

Creëer zones om ruimtes aan te duiden, integreer verlichting, signalisatie, displays en andere componenten voor een feilloze afwerking.

Moedig ”quick picks” aan met inspirerende displays. Maak verleidelijke leesplekken of snuisterhoekjes met vrijstaande en geïntegreerde 
boekenbakken.

Openbare bibliotheek Flöha, Duitsland

Schoolbibliotheek Ludwigshafen, Duitsland

Openbare bibliotheek Barrhead, Verenigd Koninkrijk



Openbare bibliotheek Houthalen, België

De “Haberdashers’ Aske’s” meisjesschool,  
Hertfordshire, Verenigd KoninkrijkOpenbare bibliotheek Palmers Green, Verenigd Koninkrijk



DETAILS

Bekijk de technische specificaties 
op onze website

www.sbnl.be

KENMERKEN

Productdetails

Het Ratio bibliotheekrek is verkrijgbaar in een enkel- of dubbelzijdige uitvoering in diverse standaard hoogtes, breedtes en dieptes. 
Voor de opbouw kan er gebruik gemaakt worden van een kruisschoor, rugwand of dwarsraam. Aan het rek kan probleemloos verder 
aangebouwd worden zonder de bestaande rekken te demonteren. De Ratio panelen worden standaard geleverd in 25mm dik E1-kwaliteit 
spaanplaat gelamineerd met fineer of melamine. De panelen kunnen eveneens, op aanvraag, geleverd worden in 26mm dik beuken- of 
eikenhout. Het bibliotheekrek kan uitgerust worden met metalen of houten legborden, verstelbaar om de 32mm. 

Het rek beschikt over eindpanelen met diverse functionele componenten. Het resultaat: een aanpasbaar bibliotheekrek dat aan de eisen 
van uw bibliotheek voldoet.

 

WIELEN

Wielen kunnen gemonteerd worden 
op de dubbelzijdige rekken.

Ze zijn beschikbaar voor zachte of 
harde ondergrond en met of zonder 
rem.

KLEUREN

De metalen delen worden  
gepoederlakt volgens onze standaard 
kleurenkaart. 
De houten delen kunnen in  
verschillende houtafwerkingen of 
kleurlak geleverd worden. 
Andere kleuren of afwerkingen zijn  
mogelijk op aanvraag. In onze  
kleurenkaart vindt u onze  
standaardafwerkingen.

TOEBEHOREN

  Boekenbakken

  Presentatie en opslag

  Telescopische lades

  Boekensteunen

  Signalisatie

    Deuren (glas/hout)
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VERBINDINGS-
ELEMENTEN

  Kruisschoor

  Rugwand

  Dwarsraam

WANDEN

  Standaard eindpaneel

  Boegdisplay

AFMETINGEN

  Hoogtes: 
    1096*/1512/1768/2056/2248 mm

  Breedtes: 
    500/750/900/1000 mm

  Dieptes:  
    250/300 mm

*H1096 mm is enkel beschikbaar met  
  rugwand of dwarsraam.

LEGBORDEN

  Horizontaal of schuin of 
    achteroverhellend 

  Hout of staal

  Met of zonder achterrand

  Met of zonder signalisatieprofiel

  Met of zonder plint 

  

Schulz Benelux bvba
Appelweg 94 C, B-3221 Holsbeek 
Tel. +32 (0) 16 623 340, Fax +32 (0) 16 620 400
info@sbnl.be, www.sbnl.be

BOEGDISPLAY

  Signalisatiepaneel

  Presentatielegbord

  Folderhouders

  


