
CONCERTINA
SKRANKE
D E S I G N  B C I



Siden vi startede for  

mere end 80 år siden, 

  har biblioteker været kernen  

i vores virksomhed.  

I dag er vi stolte over  

at kalde os selv  

”library people”.

CONCERTINA SKRANKE

Flexksibel, ergonomisk og æstetisk

Concertina er en justerbar og ergonomisk arbejdsstation. Skranken fokuserer på brugerens komfort og forbedring 
af arbejdsrutinerne for biblioteks- og administrationsmedarbejdere. Den justerbare højde gør det fleksibelt for 
brugeren at kunne skifte arbejdsposition i løbet af dagen for at bryde helbredsskadelige rutiner eller for at justere 
arbejdsstationen, så den kan bruges af flere brugere samt til flere opgaver samtidigt.

Skranken er ofte placeret tæt ved indgangen og er den første kontakt den besøgende får med biblioteket, og er  
dermed med til at give det første indtryk af biblioteket. Skranken skal derfor være indbydende, invitere folk indenfor 
og friste folk til at gå ind og udforske biblioteket.

Med dets æstetiske og funktionelle design, tilbyder Concertina skranken et fleksibelt system med en lang række 
muligheder for at kunne tilpasse det enkelte behov.
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BASISMODUL

LIGE
Bredde: 110 / 150 cm
Dybde: 66 / 78 / 90 cm

BUET
450 / 600 
Dybde: 66 / 78 / 90 cm

FAKTA

Produktdetaljer

Concertinas basiselementer består af basismoduler, mellemmoduler og bordplader, og er tilgængelige i flere dimensioner.

Basismodulerne kan opdeles i 2 grupper: moduler med fast højde (standard 72 cm) og moduler med elektronisk justerbar 
højde (fra 70 til 120 cm). Basismodulerne er tilgængelige som lige eller buede moduler og kan bruges som fritstående eller 
forbundne moduler (start og efterfølgende). Frontpanelet er tilgængeligt i stål eller bøgetræ. Skørtet er tilgængeligt i stål eller 
perforeret stål.

LIGE
BORDPLADER

BASISMODUL 110 cm
Bredde: 110 / 130 / 150 cm
Dybde: 66 / 78 / 90 cm

BASISMODUL 150 cm
Bredde: 150 / 170 / 190 cm
Dybde: 66 / 78 / 90 cm

MELLEMMODUL

Bredde: 44 / 87 cm

DETALJER

Se tekniske specifikationer på 
vores hjemmeside:

www.lammhultsbiblioteksdesign.dk

Bordplade, lige 
D78 x L130 cm

Bordplade, lige
D78 x L190 cm

Bordplade, buet 60o

D78 cm  

Basismodul, lige  
L110 cm

Basismodul,  
buet 60o

Mellemmodul
B44 cm

Basismodul, lige
L150 cm

Taskehylde
L150 cm
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