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UNIFLEX BIBLIOTHEEKREKKEN

Functioneel, flexibel en esthetisch

Het Uniflex bibliotheekrek is een kwalitatief flexibel rekkensysteem speciaal ontworpen voor het gebruik op lange termijn. Het richt zich 
op de specifieke behoeften van een bibliotheek, zowel op functioneel als esthetisch vlak.

Dit metalen bibliotheekrek vervaardigt uit 30 x 30mm geperforeerde vierkante profielen is uitermate geschikt voor het gebruik in  
openbare en wetenschappelijke bibliotheken. Het rek is voorzien van dubbele rijperforaties aan de binnenzijde van het buisprofiel.  
Hierdoor krijgen de legborden een verstelbaarheid om de 25mm en kunnen ze zonder specifiek gereedschap versteld worden.

Het systeem biedt twee verschillende visuele en functionele uitvoeringen. Uniflex-B zorgt voor een open en vrij gevoel doordat het  
onderste legbord op 230mm boven de vloer geplaatst wordt. Uniflex-S is opgebouwd als een “hoog-volume” rekkensysteem, met het 
onderste legbord slechts 100mm van de vloer. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de hoogte van het bibliotheekrek. Er is  
eveneens de mogelijkheid om de onderzijde van het rek te sluiten met een plint.

Voor meer informatie en technische specificaties over ons standaardaanbod, verwijzen wij u 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”.

Joods museum in Berlijn, Duitsland



Openbare bibliotheek Habay-La-Neuve, België

Openbare bibliotheek Ingolstadt, 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.

Nationale bibliotheek van wetenschap en technologie (TIB), Hannover, Duitsland

Openbare bibliotheek Ixelles, België Openbare bibliotheek Mons, België



Openbare bibliotheek Heemskerk, Nederland Openbare bibliotheek Achim, Duitsland

Openbare bibliotheek Zwevegem, België

Openbare bibliotheek Heemskerk, NederlandOpenbare bibliotheek Virton, België

Openbare bibliotheek Achim, Duitsland



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 Sint-Andries, België

Openbare bibliotheek Potsdam, DuitslandOpenbare bibliotheek Aubange, België



Hogeschool Zofingen, Zwitserland

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, België Openbare bibliotheek Frankfurt, Duitsland



KENMERKEN

Productdetails

Het Uniflex metalen bibliotheekrek is verkrijgbaar in een enkel- of dubbelzijdige uitvoering, in diverse standaard hoogtes, breedtes en 
dieptes. De legborden zijn zowel in metaal als hout beschikbaar met dezelfde functionaliteiten. U kan het rek aan uw bibliotheek  
aanpassen met diverse functionele eindpanelen.

Het Uniflex bibliotheekrek wordt opgebouwd met metalen draagramen, onderling verbonden door een dwarsraam of houten rugwand. 
De legborden zijn om de 25mm verstelbaar en lopen bijna gelijk met het draagraam waardoor de afstand tussen de voorrand van het 
draagraam en het legbord ongeveer 5mm is.
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DETAILS

Bekijk de technische specificaties 
op onze website:

www.sbnl.be

WIELEN

  Wielen onder dubbelzijdige  
    rekken al dan niet met rem.     

  Wielen zijn beschikbaar voor  
    zachte en 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

  Boekensteunen

  Uittrekbord

  Opslag en presentatie van tijdschriften

  Opslag en presentatie van media

  Signalisatie

  Kasten

  Deuren (glas/hout/rooster)

  Ladders voor extra hoge rekken

LEGBORDEN

  Hout en metaal

  Horizontaal, achteroverhellend en schuin

  Met of zonder achterrand/  
    signalisatieprofiel/plint

  Uittrekbare lades 

  Met of zonder  
    plankversterking

  Houten bovenlegbord

BOEGDISPLAY

  Signalisatiepaneel

  Presentatielegbord

  Folderhouders

  

SIGNALISATIE

  Kast en legbord signalisatie

  Kopse signalisatie

AFMETINGEN

  Hoogtes: 
    1100/1500/1750/1860/2050/ 
    2250/2575 mm
     
    Extra hoge rekken op Uniflex-S    
    H2250 mm: 2575/2975/3325 mm

  Breedtes: 
    500/750/900/1000 mm

  Dieptes:  
    250/300/350 mm

WANDEN

  Eindpanelen van geperforeerd staal, 
    micro-geperforeerd staal, 
    veiligheidsglas, acry en hout

  Boegdisplay in hout 

  Houten omkasting

  Kops presentatierek


