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60/30 CLASSIC STEEL BIBLIOTHEEKSYSTEEM
Functioneel, flexibel en esthetisch
60/30 Classic Steel, ons standaard staanderbibliotheeksysteem, is gegroeid uit jaren van ervaring en succes.
Dit flexibele productconcept heeft door de jaren heen een ware evolutie gekend. Het resultaat is een modulaire
structuur met vele standaardonderdelen die samen zorgen voor een optimale ruimtebenutting en een intuïtieve
plaatsing van alle relevante media.
Daarnaast stelt de flexibiliteit van dit systeem ons designteam in staat oplossingen te maken op maat van elke
individuele bibliotheek. Het uitgebreide assortiment 60/30 onderdelen creëert eindeloze mogelijkheden
bij het vormgeven van uw bibliotheek. Enkelzijdig, dubbelzijdig, wandmontage, zijwanden in verschillende
materialen, multifunctionele legborden, toebehoren en nog veel meer. En dit allemaal in de kleur die u wenst.
Voor technische informatie en specificaties 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”.

INNOVATIEF BIBLIOTHEEKONTWERP
Unieke bibliotheekoplossingen
Sinds 1929 hebben we op een grensverleggende manier vormgegeven aan alle soorten bibliotheken over de hele
wereld. 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 touch screens. We zijn innovatief 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.

BIBLIOTHEEKRUIMTE
Wij ontwerpen de ruimte rond de gebruikerservaring
Wij beschouwen de bibliotheek als een creatieve ruimte waar we ideeën, ervaring, expertise, en natuurlijk
meubilair aan toevoegen. Uw project mag klein of groot zijn, ons streven is altijd een betere bibliotheek te
ontwikkelen 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 en voor een makkelijke doorstroming. Integreer verlichting, signalisatie,
visuals en andere componenten voor een feilloze afwerking.
Moedig ”quick picks” aan met inspirerende displays. Maak verleidelijke leesplekken of snuisterhoekjes met
vrijstaande en geïntegreerde browsers.

KENMERKEN
Productdetails
60/30 Classic Steel is beschikbaar in twee sterktes: 60/30 mm en 80/30 mm, telkens verwijzend naar de
afmeting van de staander (hoogte/breedte). Het bredere profiel van de 80/30 staander laat een hoger gewicht en
constructie toe.
De staanders zijn zowel enkel- als dubbelzijdig beschikbaar en ook als wandprofiel.

WANDEN

AFMETINGEN (cm)
Hoogte - 60/30			

122

152

182

212

Hoogte - 80/30			

199

229

259		

Hoogte - wandprofiel*		

112,5

142,5

172,5

Breedte				75

90

100

Diepte				22,5

25

30

202,5
40

*Wandprofielen worden 9,5 cm boven de vloer gemonteerd.

FUNCTIONEEL
Tijdschriftenpresentatie
Opslag
Browsers
Kasten
Werkstations
Audiovisueel
Multimedia-opslag
Zitmeubels

LEGBORDEN
Verticaal, schuin en met
vleugelprofiel
Hout en staal
Met of zonder achterrand

Zijwanden in hout,
geperforeerd metaal of glas
Displayzijwand in hout
Rugwand in hout of als
prikbord met stof
London zijwand en
bovenpaneel in hout of staal

ACCESSORIES
Wielen
Signalisatie
Verlichting
Boekensteunen
Display

KLEUREN

60/30 REEKS

DETAILS

De metalen delen kunnen
gepoederlakt worden in elke
kleur.

Laat u inspireren door een reeks
van oplossingen:
Round steel bibliotheeksysteem
Expo display
Stalen browsers
Leestafels
Space
Bekijk de afzonderlijke modules
voor meer informatie

Bekijk de technische specificaties op onze website
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Alle stalen onderdelen uit het volledige
productgamma voldoen aan de eisen
van het Scandinavische Milieukeur op
het vlak van Duurzaamheid, Veiligheid
en Milieuvriendelijkheid.
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De houten delen kunnen
geleverd worden in verschillende houtafwerkingen of
gekleurde lak.

