
60/30 Round Steel Bibliotheeksysteem

D E S I G N  B C I



60/30 ROUND STEEL BIBLIOTHEEKSYSTEEM

Functioneel, flexibel en esthetisch

Het 60/30 Round Steel bibliotheeksysteem vormt een onderdeel van het 60/30 Classic Steel bibliotheeksysteem 

en is het resultaat van 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 creëren op maat van elke  

individuele bibliotheek. Het 60/30 Round Steel bibliotheeksysteem is een uniek bibliotheekreksysteem dat ons 

klassieke rechte systeem aanvult. Gebruik het als een volledig rond rek of benut een aantal vakken voor een gebogen 

opstelling. Creëer afgeschermde ruimtes voor kinderen of voor stille leesplekken. Zet specifieke onderwerpen in de 

kijker of doorbreek een simpel rechtlijnig interieur met ronde rekken. 

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”.





HOOGTE

Beschikbaar in hoogtes: 
122, 152, 182 en 212 cm. 
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DETAILS

Bekijk de technische specifica-
ties op onze website

www.sbnl.be

KENMERKEN

Productdetails

60/30 Round Steel is dubbelzijdig en beschikbaar in de radiussen: 260 en 180. 

BREEDTE

Per module 

260:  92 cm      

180: 94 cm      

DIEPTE

66 cm (2 x 30 cm legborddiepte)

60/30 REEKS

Laat u inspireren door een reeks 
van oplossingen:     

    Classic steel bibliotheeksysteem 

    Expo display

    Stalen browsers

    Leestafels

    Space 

Bekijk de afzonderlijke modules 
voor meer informatie.  

    

ACCESSORIES

    Wielen 

    Signalisatie

    Verlichting

    Display

KLEUREN

De metalen delen kunnen 
gepoederlakt worden in elke 
kleur.

De houten delen kunnen 
geleverd worden in verschil-
lende houtafwerkingen of 
gekleurde lak.

DIAMETER
 Volledige opstelling

       260          180

Aantal  
vakken:       12          18

Buiten:    432 cm      600 cm

Binnen:    300 cm     468 cm

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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Tel. +32 (0) 16 623 340, Fax +32 (0) 16 620 400
info@sbnl.be. www.sbnl.be


