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INFORM BALIE

Voor servicegerichte bibliotheken

De Inform-balie past perfect binnen de nieuwe generatie servicegeoriënteerde bibliotheken. Ze voldoet aan de 

behoeften van een moderne ruimte in het huidige informatietijdperk: het is een plek gecreëerd door mensen, voor 

mensen.

Inform is een modulair baliesysteem met rechthoekige en ronde elementen die vrijstaan of aan elkaar gekoppeld 

worden. De vormgeving van het werkblad en de zijpanelen is zo dat zij een omkadering vormen rond de losse 

balie-modules en het geheel tot één optische designeenheid maken. De modules zijn verkrijgbaar in twee hoogtes; 

740 en 1000mm en er is eveneens de mogelijkheid om hoogteverstelbare modules toe te voegen. De balie is ook 

geschikt om te gebruiken met RFID-systemen.

RECHTHOEKIG EN GEBOGEN

De rechthoekige en gebogen (45° en 
90°) elementen kunnen vrijstaand 
worden gebruikt of combineer de 
verschillende modules om een 
balie specifiek voor uw behoeften te 
creëren.

Onze Inform-balie is informatief, de geïntegreerde opslag- en presentatiemodules zorgen voor talloze mogelijk-

heden voor het presenteren van verschillende media. De hoekdisplay maakt een georganiseerde presentatie van 

evenemententips mogelijk en de presentatiekasten tonen de nieuwe aanwinsten. Voeg extra functionaliteiten en 

informatiepunten toe met ons ruime aanbod aan extra accessoires zoals: infoborden, balieopbouw, boekentasplan-

ken en presentatiemodules.



INSPRINGEND FRONTPANEEL

Combineer de rechthoekige of gebogen balie met een 
module met inspringend frontpaneel. Het ontwerp 
biedt gemakkelijke toegang aan beide zijden van de 
balie en is ook geschikt voor rolstoelgebruik.

Het frontpaneel springt 30 cm in van de voorkant van 
de balie.



LIFTMODULE

De in hoogte verstelbare balie is een dubbele 
constructie met een beweegbaar bovendeel 
en een vast onderste deel. Het beweegbare 
deel van de balie schuift langs de wanden van 
de vaste delen. Ons uitgekiend systeem sluit 
het risico van verwondingen door klemmen of 
snijden door beweegbare delen uit.

Met onze traploos elektrisch in de hoogte ver-
stelbare liftmodule beslist u zelf in welke houd-
ing u wilt werken. Met één druk op de knop stelt 
u de hoogte in tussen 680 mm en 1180 mm. 



HOEKBALIE

De hoekbalie combineert twee 
rechthoekmodules met een vier-
kante of driehoekige hoekmodule.

U kunt er ook voor kiezen om een 
presentatiemodule te gebruiken in 
de hoek.

INFOTAFEL

Inform-tafelmodule vergroot uw werkgebied 
met een kort tafelelement. Het biedt u een open 
en informele zitplaats om te communiceren 
met de bibliotheekgebruikers.

Kies tussen infotafel met voet of met paneel.



WEERGAVE EN OPSLAG

Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor het toevoegen van presentatie- 
en opslagoplossingen aan de Inform-
balie.

Ze omvatten folderhoekkasten en 
displaykasten met presentatie aan de 
voorzijde en opslag aan de achter-
kant.



FUNCTIES

Voeg accessoires toe aan de 
Inform-balie om deze functio-
neler en gebruiksvriendelijker 
te maken.

Accessoires zijn onder meer: 
legborden, boekentasplanken, 
balieopbouw, informatiebor-
den, decoratieve panelen en 
bestickering op het frontpa-
neel.
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AFMETINGEN

Rechthoekige balies
    Breedte: 600/800/1000/1200/1400/1600
    Hoogtes: 740/1000 en in hoogte verstelbaar 680-1180 mm
    Diepte: 800 mm

Gebogen balies 45° en 90°
    Hoogte: 740/100
    Binnen- / buitenradius 45: 1550/2350 mm
    Binnen- / buitenradius 90: 500/1300 mm

DETAILS

Voor een volledig overzicht van 
de Inform-balie, zie de technische 
specificaties op onze website:

www.sbnl.be

KENMERKEN

Productdetails

De Inform-balie is gemakkelijk herkenbaar aan zijn 40 mm dikke panelen, waardoor een ononderbroken kader 
rond de toonbank ontstaat. De balie kan uit rechte en gebogen elementen, in twee hoogtes (740 en 1000mm) of 
hoogte verstelbaar worden opgebouwd. De vrijstaande combinaties zijn legio.

MATERIAAL

Het bovenblad wordt vervaardigd in 
spaanplaat van 38 mm en heeft aan beide 
zijden een HPL-afwerking van 0,8 mm.

Het houten voorpaneel is vervaardigd 
uit spaanplaat van 19 mm dik. Het 
rechthoekige paneel heeft een melamine 
/ fineerafwerking van 0,3 mm en het 
gebogen frontpaneel heeft een HPL-afw-
erking van 0,8 mm.

PANELEN

    Houten frontpaneel voor 
    rechthoekige, gebogen en 
    hoekbalies

    Acrylpanelen in 4 kleuren voor 
    rechthoekige en gebogen balies 
    (met optionele LED)     

ELEMENTS

    Rechthoekige / gebogen balie
    Inspringend frontpaneel
    Trapsgewijze balie
    Balie met liftmodule
    Hoekbalie
    Infotafel
    Presentatie- en opslageenheden

FUNCTIES

    Boekentasplanken
    Balieopbouw met infoscherm
    Balieopbouw met legpankje
    Decoratieve panelen
    Infoborden
    Functionele accessoires

KLEUREN

We hebben een standaard kleu-
rengamma voor houten oppervlakken 
die fineer of melamine gecoat zijn. 
Andere kleuren en afwerkingen zijn 
op aanvraag beschikbaar.

We hebben een standaard assorti-
ment gepoedercoate RAL-kleuren 
voor stalen onderdelen. Andere kleu-
ren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

COMBINATIES

Bekijk een breed scala aan samen-
stelmogelijkheden in de technische 
specificaties.


