
BIBLIOTHEEKREKKEN

SOFTLINE/SLIMLINE/FRONTLINE

Openbare bibliotheek Vallentuna, Zweden



GEBOUWD OP ERVARING

Onze Softline / Slimline / Frontline bibliotheekrekken zijn het resultaat van jarenlange ervaring en succes

Dit flexibele productconcept is in de loop der jaren sterk geëvolueerd zodat het met zijn modulaire opbouw en groot aantal standaard 
toebehoren instaat voor een ideaal ruimtegebruik en intuïtieve opslag van verschillende types van media. Bovendien zorgt de flexibiliteit 
van het systeem ervoor dat het makkelijk binnen maatwerk kan geïntegreerd worden. Ons team van ontwerpers is altijd bereid om u 
advies te geven over zijn functionaliteit, inrichting en design. 

Voor meer productinformatie en technische specificaties over ons aanbod, verwijzen wij u naar onze website www.sbnl.be.

DRIE BIBLIOTHEEKREKKEN - DRIE DESIGN UITDRUKKINGEN
Softline, Slimline en Frontline bibliotheekrekken zijn allemaal gebaseerd op dezelfde modulaire opbouw. Het belangrijkste verschil 
tussen de drie systemen is het design.

SOFTLINE
Softline wordt geleverd met een 25 mm 
super ellipsvormige rand van massief hout. 
De afstand tussen de voorrand van het 
eindpaneel en de voorrand van het legbord 
is 26 mm.

Het Softline bibliotheekrek wordt standaard 
geleverd met 22 mm dikke eindpanelen in 
licht gestoomd beuken fineer, berken fineer 
of gelakte spaanplaat in een NCS of RAL 
kleur.

SLIMLINE
Slimline is uitgerust met een 4 mm platte 
voorkant van massief hout. De afstand  
tussen de voorrand van het eindpaneel en 
de voorrand van het legbord is 26 mm.

Het Slimline bibliotheekrek wordt standaard 
geleverd met 22 mm dikke eindpanelen in 
licht gestoomd beuken fineer, berken fineer 
of gelakte spaanplaat in een NCS of RAL 
kleur.

FRONTLINE
Het Frontline eindpaneel heeft een 4 mm 
platte voorkant van massief hout. De afstand 
tussen de voorrand van het eindpaneel en 
de voorrand van het legbord is 5 mm.

Het Frontline bibliotheekrek is verkrijgbaar 
in twee standaard uitvoeringen met ofwel 
22 ofwel 38 mm dikke eindpanelen. 
Het bovenste en het onderste legbord voor  
Frontline 38 wordt standaard geleverd in 38 mm.

Het Frontline bibliotheekrek wordt standaard 
geleverd in licht gestoomd beuken fineer, 
berken fineer of gelakte spaanplaat in een 
NCS of RAL kleur.



SOFTLINE BIBLIOTHEEKREKKEN
Bezoek www.sbnl.be voor meer foto’s en inspiratie.

Openbare bibliotheek Kungsängen, Zweden

Openbare bibliotheek Nes, Noorwegen Openbare bibliotheek Nes, Noorwegen



SLIMLINE BIBLIOTHEEKREKKEN
Bezoek www.sbnl.be voor meer foto’s en inspiratie.

De Franse school in Stockholm, Zweden

Openbare bibliotheek 
Mandal, Noorwegen Openbare bibliotheek Kongsberg, Noorwegen

Openbare bibliotheek Kongsberg, Noorwegen Universiteitsbibliotheek Malmö, Zweden



Dokk1, Openbare bibliotheek Aarhus, Denemarken

FRONTLINE BIBLIOTHEEKREKKEN
Bezoek www.sbnl.be voor meer foto’s en inspiratie.

Openbare bibliotheek Aabenraa, Denemarken

Openbare bibliotheek Hjørring, Denemarken

Openbare bibliotheek Kista, Zweden



EXTRA OPLOSSINGEN
Het assortiment van bibliotheekrekken wordt aangevuld met een breed scala van spannende en functionele producten, zoals ons rond 
bibliotheekrek, Frontline Square, Ordrup tijdschriftenkast, presentatie- en tijdschriftenlegborden, functionele eindpanelen, studietafels 
en houten boekenbakken. Voor meer inspiratie kunt u terecht op www.sbnl.be.

Met onze bibliotheekontwerpen willen we een optimale gebruikerservaring garanderen. We doen dit op basis van een hoog kwalitatief 
standaard assortiment van producten en een constante focus op het ontwikkelen van aanvullende individuele oplossingen.
Zo kunnen we voldoen aan de veranderende behoeften van de bibliotheek.

Ordrup tijdschriftenkast 
Openbare bibliotheek Lyngby, Denemarken

Box boekenbak 
Openbare bibliotheek Vodskov, Denemarken

Geïntegreerde zitplaatsen
Openbare bibliotheek Vallentuna, Zweden

Uittrekbare lades
Openbare bibliotheek Tarnos, Frankrijk



Frontline Square 
Mediatheek Jean Ferrat, Rouvroy, Frankrijk

Singles tijdschriftenkast
Openbare bibliotheek Dawe, Canada

Display eindpaneel 
Openbare bibliotheek Kiruna, Zweden

Werkstations
Internationale School van Kenia, Kenia

Achteroverhellende legborden en multi-medialades
Openbare bibliotheek Tarnos, Frankrijk

Kasten 
Openbare bibliotheek  
Kungsängen, Zweden
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Productdetails

De drie bibliotheekrekken zijn zowel enkel- als dubbelzijdig verkrijgbaar in een aantal standaard hoogten, breedten en diepten. Het 
gebruik van een stalen dwarsraam of een houten rugwand bij de opbouw van het rek maakt het gemakkelijk om rekken aan te bouwen 
of af te bouwen zonder het volledige rek hoeven te demonteren. De bibliotheekrekken zijn eenvoudig te monteren en er is geen speciaal 
gereedschap of deskundige hulp voor nodig.

Om aan elke behoefte te voldoen bieden wij een breed scala van toebehoren aan: hangende boekensteunen, achterrandboekensteunen, 
presentatielegborden, hoeklegborden, tijdschriften- en multimediaoplossingen, kasten, lades en eindpanelen op wielen met 
displaymogelijkheden. Daarnaast bieden wij verschillende soorten verlichting aan, in de bovenlegborden, per legbord, LED,… . Door 
het integreren van één of meerdere toebehoren geeft u een extra functie aan het bibliotheekrek. Op die manier kan u een bibliotheekrek 
creëren op maat van uw bibliotheek en dat tegemoet komt aan uw specifieke bibliotheekeis.

PANELEN

  Eindpanelen in hout

  Display eindpanelen in hout

  Stalen dwarsraam of houten 
    rugwand (fineer, gelakt of melamine)

ACCESSOIRES

  Wielen

  Signalisatie

  Verlichting

  Boekensteunen

  Displays

  Boekenbakken

LEGBORDEN

  Horizontaal of hellend

  Hout of staal

  Met of zonder achterrand

AFMETINGEN

  Hoogten: 92/122/152/182/212 cm

  Diepten: 25/30/40 cm

  Breedten: 75/90/100 cm

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


