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SLIMLINE/FRONTLINE RUND



Skab flotte buede reoler til dit bibliotek

Slimline/Frontline rund reol åbner op for en helt ny verden at udstille og opbevare bøger på. Skab små 
læsezoner eller individuelle zoner ved at lave næsten lukkede cirkler, hvor biblioteksbrugerne kan trække sig 
tilbage eller skab åbne bølger, der løber igennem biblioteket. 
 
Den runde reol er en videreudvikling af det populære Softline/Slimline/Frontline reolsystem, et produktkoncept 
der er blevet videreudviklet gennem årene. Reolsystemet muliggør variationer af standardløsninger sammen 
med individuelle specialløsninger.

Billederne viser Slimline/Frontline rund reol i mange kreative og nogle gange speciallavede konfigurationer. 
For yderligere inspiration henviser vi til vores hjemmeside, hvor du kan finde inspiration fra vores seneste 
projekter rundt om i verden. Kontakt venligst vores professionelle salgsteam ved forespørgsler.
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Skab gemmesteder

hvor brugerne kan 

fordybe sig i en  

verden af bøger





D
K 03.2019

Produktdetaljer

Slimline/Frontline rund træreol er en dobbeltsidet reol med overliggende tophylde, som enten kan bygges som en  
rund reol med buede fag eller i en kombination med lige fag. Den runde reol fås i to varianter - 18� eller 26� og med 
enten stillesko eller hjul (højde 920/1220/1520). Bemærk, at højden på reolen er den samme uanset om den er med 
stillesko eller hjul.
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HØJDE

Fås i højde: 
   920 mm
   1220 mm
   1520 mm
   1820 mm
   2120 mm

DETALJER

Se tekniske specifikationer
på vores hjemmeside:

www.bci.dk

DYBDE

Slimline:
   689 mm (2 x 300 mm hylder)

Frontline:
   647 mm (2 x 300 mm hylder)

SLIMLINE/FRONTLINE

Bliv inspireret af andre  
produkter i vores Slimline/
Frontline serie: 

    Frontline/Slimline reolsystem 
    Frontline Square
    Ordrup Square

FARVER

Trædelene kan leveres i en
række forskellige finertyper
eller males i alle farver.

Metaldelene kan pulverlakeres
i alle farver.

BREDDE

Slimline (et fag):
   18� 965 mm
   26� 1000 mm

Frontline (et fag):
   18� 958,5 mm
   26� 990,5 mm
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