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Softline

bókasafnsbúna"ur
- fjölbreytni - styrkur - sveigjanleiki Bókasafnsbúna!ur er heiti yfir alla innanstokksmuni sem "arf til "ess a! bókasafn geti
"jóna! notendum sínum. Safngögn eru af #msu tagi og n#ir mi!lar bætast vi! sem
"arf a! koma fyrir í safninu.
Vi! val á búna!i fyrir bókasafn eru fjölbreytni, styrkur og sveigjanleiki, lykilatri!i.
Softline er fjölbreyttur búna!ur sem svarar "örfum fyrir innréttingar í bókasöfnum og
stofnunum. Styrkur stálsins, m#kt og fegur! vi!arins eru a!aleinkenni "essa búna!ar.
Hann samanstendur af heilum beykigöflum me! ávalar e!a sléttar brúnir og
fjölbreyttu úrvali bókahillna úr stáli.
Softline bókasafnsbúna!urinn stenst hæstu gæ!akröfur hva! snertir efnisnotkun,
yfirbor!sfrágang, samsetningu, stö!ugleika og bur!ar"ol. Búna!urinn hefur hloti!
Svansmerki! fyrir umhverfisvæna framlei!slu.
Softline bókasafnsbúna!urinn er einfaldur í samsetningu, hillur og skápa má færa til í
hillustæ!um fyrirhafnarlíti!. Au!velt er a! gera breytingar á bókasafninu ef a!stæ!ur
og "arfir breytast.
Softline bókahillur eru til í einföldum og tvöföldum hillustæ!um í fimm hæ!um.
Softline hillustæ!um er haldi! saman me! stálrömmum og heil bök eru fáanleg.
Softline stál- og vi!arbókahillur eru til í tveim lengdum og "remur d#ptum.
Softline tímaritahillur eru til me! e!a án geymsluhólfs.
Softline n#sigagnahillur fyrir geisladiska, DVD diska og bækur.
Softline gaflar eru úr beyki en hægt er a! sérpanta bæsa!a gafla í #msum litum e!a
framlei!a "á í ö!rum vi!artegundum gegn aukagjaldi. Gaflar eru einnig fáanlegir
rifla!ir "ar sem hengja má statív fyrir bækur, tímarit, bæklinga og margt fleira.
Softline bókasafnsbúna!urinn hefur lausnir á fyrirkomulagi allra gagna bókasafna.
Sérbúna!ur er t.d. hallandi botnhillur, útdregnar hillur, skrifplötur, skápar,
hjólabúna!ur og barnabókakassar.
Softline bókasafnsbúna!ur inniheldur einnig afgrei!slubor! og myndabókakassa
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Softline bókasafnsbúna"ur
Bókasafnsbúna!urinn er fjölbreyttur me!
marga möguleika. Hann er framleiddur úr beyki
og hillurnar eru beinhvítar. Hægt er a! breyta
um vi! og lit á stáli gegn aukagjaldi.
&versni! af gafli Softline

Gaflar eru ger!ir úr 21 mm "ykkri spónarplötu
me! "éttleikann 610 kg/m$ sem lag!ar eru 0,60,8 mm "ykkum beykispæni. Frambrúnir eru úr
gegnheilu 25 mm rúnu!u beyki en bakbrúnir
eru kantlímdar me! 4 mm flötum gegnheilum
beykilista. Láréttar brúnir eru kantlímdar me! 3
mm gegnheilum beykilista. Yfirbor! er
me!höndla! me! tveimur umfer!um af glæru
plastlakki. Gaflarnir eru bora!ir fyrir hillubera
me! 32 mm bili. Undir hverjum gafli eru tveir
stillanlegir fætur.

&versni! af gafli Signline1

Stálhillur eru ger!ar úr um 1 mm "ykku stáli.
Framhli! er 25 mm há og myndast vi! "a! a!
stáli! er broti! tvisvar sinnum. Hillurnar eru
festar í hli!argafla me! hilluberum úr stáli,
topp- og botnhilluberar eru a! auki festir me!
skrúfum. Bakbrún er tvíbrotin og myndast vi!
"a! rauf fyrir akr#lbak. Akr#lstykkin eru 40
mm há og 2 mm "ykk "egar "eim hefur veri!
komi! fyrir í raufinni mynda "au 17 mm háan
kant til varnar "ví a! ekki renni aftur úr
hillunni. Á botn hverrar hillu er so!in braut
fyrir færanlega bókasto!. Tímaritahillur eru
beyg!ar a! framan til a! ekki renni fram af
"eim.
Stálhlutar búna!arins eru epoxylakka!ir í beinhvítum lit me! lakk"ykktinni 60 %, bakhli!
getur haft "ynnra lag. Möguleiki er a! velja
a!ra liti.

Tvöföld hillueining
Upphafseining

Tengieining

Vi"arhillur eru ger!ar úr 21 mm gegnheilum
vi!i. Fram- og bakbrúnir eru kantlímdar me!
1,5 mm gegnheilum beykilista. Hillurnar eru
lag!ar 0,6-0,8 mm beykispæni.
Stálrammar eru ger!ir úr 30x15x1,5 mm
stálrörum.

Einföld hillueining
Upphafseining

1

Tengieining

Búna!urinn nefnist Signline ef vali! er a! hafa
frambrúnir sléttar
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Hæ"ir

Softline bókasafnsbúna!ur fæst í fimm
hæ!um, bæ!i vi! vegg og frístandandi á
gólfi. Hægt er a! tengja saman mismunandi hæ!ir nema hæ! 92 sm.
Ne!sta hilla er oftast höf! 30 sm frá
gólfi. Mælt er me! um 28 sm bili milli
hillna í skáldsögum og fræ!ibókum. Í
handbókum og yfirstær!arbókum "arf
32, 35 e!a 38 sm. Hillur eru færanlegar á
32 mm bili. Gaflarnir eru me! 15 mm
stillanlegum fæti sem er innifalinn hér í
uppgefinni hæ!.
D#pt á gafli ->
D#ptir
Fyrir ofan á myndinni hér til hli!ar er
d#pt á gafli en fyrir ne!an myndina er
d#pt á hillu. Bókahillur eru 25, 30 e!a 40
sm djúpar.
Gaflar í d#pt 31, 36 og 46 sm eru
veggstæ!ur og geta ekki veri!
frístandandi.
Breidd á hillustæ"u ->
Breidd
Hillustæ!ur eru fáanlegar sem upphafsog tengieiningar.
Mál á upphafseiningu er me! tveimur
göflum, en á tengieiningu me! einum
gafli.
Dæmi: upphafseining 94,5, bætt er vi!
hana tengieiningu 92,3 og "á ver!ur
lengd stæ!unnar 186,8 sm.

5

Bókahillur / Topphillur

Bókaskápar

Bóka- og topphillur eru "ær sömu.
Topphillur eru standard úr stáli. Á
tvöföldum stæ!um má velja a! loka
toppinum me! tengibrú. Einnig er
möguleiki á vi!artopphillu á einfaldar og tvöfaldar stæ!ur.

Topphillur úr stáli

Bókaskápar samsettir eru upphafseiningar og tengieiningar, einfaldir
og tvöfaldir og fást í:
5 hæ!um
92, 122, 152, 182, 2122 sm
Topphillum úr stáli loka! me! tengibrú

6 d#ptum af göflum
31, 36, 40, 59, 69, 89 sm

Bókasto"ir
Bókasto!ir eru öryggisprófa!ar.
&eim er komi! fyrir í áfastri braut
undir bókahillunni.

Bókahillur eru í 3 d#ptum
25 sm bækur í stær! a! A4
30 sm Stærri bækur og "egar ætlunin er a!
hafa
flettigryfjur
inni
í
búna!inum.
40 sm Geymsluhólf og yfirstær!arbækur

Mál:
20 sm
25 sm

Skáhillur / Tímaritahillur

Bókasto!irnar sty!ja vel vi!
bækurnar í hillunni svo "ær renni
ekki til. Au!velt er a! renna sto!inni
eftir "ví sem "rengist e!a eykst í
hillunni.

Hallandi hillur sem eru færanlegar
Tímaritaskápar - hallandi hillur og
geymsluhólf
2
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Mál innifela stillanlegan fót

Vi"arhillur

Hornhillur

Vi!arhillur eru framleiddar á sama
máta hvort sem um er a! ræ!a
topphillur e!a a!rar vi!arhillur. &ær
eru framleiddar úr 22 mm vi!i.
Fram- og bakbrúnir eru kantlímdar
me! 1,5 mm gegnheilu beyki og
hli!ar eru lag!ar beykispæni.

Hornhillur eru ætla!ar til a! setja í
horn sem myndast milli tveggja
frístandandi bókaskápa (59/69 sm) á
gólfi. Milligaflar eru oft nota!ir "ar
sem "ær eiga a! vera, annars ver!ur
a! bora sérstaklega fyrir "eim.
Til eru 90º og 45º hornhillur.

Topphillur
Topphillur úr vi!i eru nota!ar á lágar
stæ!ur. Einnig oft "ar sem sést ofan
á stæ!ur úr stiga e!a af svölum. En
"ar má eins nota brú á milli
stálhillna til a! fá heilan topp.

Me!
hornhillum
má
skapa
skemmtileg svæ!i og brjóta upp
beinar línur.
Dæmi um notkun:
Vi!artopphilla á tvöfaldri stæ!u

Á lágum stæ!um má nota tvöfaldar
stæ!ur me! vi!artoppi til a! stilla
upp munum e!a bókum.
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Heil bök og sökklar

Skrifplötur

Heil bök og sökklar eru valkostir
sem bæta má vi! búna!inn. Bökin
koma "á í sta! stálramma. Hægt er
a! velja um beyki e!a lamineru!
bök.
Vi!arbök eru til fegrunar og sem
skjól milli svæ!a. &á eru nota!ar
tvöfaldar hillustæ!ur. Ef nota "arf
einfaldar stæ!ur til afmörkunar á
svæ!i "arf a! tengja "ær "annig a!
myndist horn og setja inn sérger!ar
hornhillur.

Skrifplötur er hægt a! setja inn í
bókaskápa í breidd 90. &ær eru
valkostur t.d. fyrir tölvur og lesa!stö!u. &ær eru au!færanlegar milli
bókaskápa. Skrifplötur er hægt a!
nota í einfaldar stæ!ur vi! vegg e!a
frístandandi á gólfi. Ekki skiptir máli
hvort rammi er í stæ!unni e!a heilt
bak. &egar skapa á einkar#mi er
æskilegt a! hafa heilt bak t.d. "egar
skrifplötur eru haf!ar beggja vegna í
frístandandi stæ!um.

Myndin s#nir sérger!an háan sökkull

Mál: B-90 x D-60, 50 og 40 sm.

Sökklar eru 12 sm háir og "eim má
bæta vi! hvenær sem er.

Bókasto"ir
Bókhillur úr stáli hafa áfasta braut
fyrir bókasto!ir. Bókasto!ir eru
öryggisprófa!ar og fást í tveimur
stær!um. &ær eru ger!ar úr flötu
stáli og á "eim er plaststykki sem
festir "ær í brautina.

Bókasto"ir - braut í vi"arhillu
Á vi!artopphillur "arf sérstaka braut
fyrir bókasto!ir sem fest er undir
hilluna.
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Útdraganleg hilla

Vi"arhillur me" millispjöldum

Útdraganleg hilla fyrir alla 90 sm
brei!a bókaskápa. Hillan er einskonar aukabor! inni í hillustæ!u til
a! hægt sé a! fletta upp í bókum og
ganga strax frá "eim.

Hillur úr 22 mm vi!i fyrir d#pri ger!
af göflum 36/69 sm. &ær eru gata!ar
til a! setja í brautir fyrir millispjöld.
Hólfa!ar vi!arhillur eru nota!ar fyrir
stórar bækur t.d. myndasögur, matrei!slu- og listaverkabækur. &ær er
einnig hægt a! nota fyrir Vinyl
hljóm-plötur. Mál 90x30x30

&ær er einnig hægt a! nota undir
bókakassa úr vi!i.
Bókakassi úr vi"i

Hillan er 19 mm "ykk me!
rúnnu!um hornum, um 90 sm brei!
og 30 sm djúp. Hún er fest í gafla
me! sérstökum brautum.

Bókakassi úr vi!i er me! 3 færanlegum skilrúmum.
Mál 90x30xH-22/12 sm.
Kassann má setja hvar sem er í
36/69 sm djúpa gafla.
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Skáphur"ir

Rifla"ir gaflar

Á bókaskápa í breidd 90 sm má bæta
vi!ar- e!a glerhur!um. &etta er hægt
hvort sem um er a! ræ!a einfaldar
e!a tvöfaldar stæ!ur. Á stæ!unni /
skápnum "arf a! vera vi!ar topp- og
botnhilla.

Rifla!ir gaflar fást á tvöfaldar stæ!ur
í hæ! 122, 152, 182, 212 sm, í sta!
sléttra gafla. &eir eru ger!ir úr 22
mm "ykkum MDF plötum sem í eru
fræstar raufar.

Ramminn á glerhur!um er 1,5 x 4 sm.

Í raufarnar er hægt a! hengja t.d.
plastramma fyrir merkingar og statív
fyrir bækur.

Hur!ir fást fyrir allar hæ!ir og t.d. er
hægt a! nota lægri ger! til a! hafa
bókahillur ofar og skáp a! ne!an.
&annig má setja "ær hvar sem er í
bókaskápinn.

Myndin s#nir upphengi á rifla!a gafla
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Tímarit

Tímaritahólf er me! topp- og
botnhillu auk hallandi hillu. Hólfin
passa a!eins í 46/89 sm djúpa gafla.
&essi valkostur er valinn "egar á a!
geyma umtalsvert magn af tímaritum. Ekki er hægt a! setja "essa
einingu á hjól.

Til a! gera a!gengi a! tímaritum á
bókasafninu sem best er n#jasta eintakinu stillt upp á hallandi hillur.
Svo er möguleiki a! koma eldri
eintökum fyrir anna! hvort í boxum
á venjulegri bókahillu e!a í tímaritaskápum me! geymsluhólfi á bak vi!.
Skáhillur
Tímaritahillur e!a skáhillur eru léttar
hallandi hillur sem færa má au!veldlega til í búna!inum. &essar
hillur eru ætla!ar til a! stilla upp
tímaritum og ö!ru efni sem vekja á
sérstaklega athygli á. &ær eru #mist
haf!ar margar saman t.d. í tímaritasvæ!i e!a a! "eim er dreift um
safni!.

Tímaritaskápur me! skáhillu fyrir 3-4
tímarit og geymsluhólfi

Softline/Singles tímaritaskápar H182/212 me! hallandi stálhillu fyrir
eitt tímarit og 30 sm djúpu hólfi á
bak vi!. Á skápnum er laminera!
bak og sökkull. &eir eru til bæ!i
einfaldir vi! vegg e!a beggja vegna
frístandandi á gólfi.
&essa skápa má tengja vi! bókaskápa en ekki er hægt a! setja á "á
hjólabúna!.

Hillurnar passa í gafld#pt
31/36/59/69 sm og á bak vi! "ær
myndast ekki geymsluhólf.
Softline/Single skápur m/ skáhillu
fyrir 1 tímarit og grunnu geymsluhólfi.
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Flettikrybbur

Fyrir CD e"a DVD diska

Flettikrybbur eru til a! setja inn í
bókaskápa af d#pri ger! 36/69/40 og
í breidd 90 sm. &ær eru nota!ar fyrir
safnkost sem óska! er a! fletta t.d.
fyrir geisla- og mynddiska. Einnig er
hún notu! fyrir léttlestrar og barnabækur og allt sem óska! er a! fletta
og sko!a.

Tvöföld flettikrybba t.d. fyrir
geisladiska. Mál 20x40x90 í 30 sm
djúpan bókaskáp. Ath. Stendur 7,5 sm
fram fyrir gaflinn. Einnig til fyri

N#sigagnahillur
Stálhillur sérstaklega ætla!ar fyrir
CD og DVD diska eru U-laga og
hallandi. Eru 75/90 sm brei!ar og
passa í allar gafld#ptir.
Mál á geisladiskahillu:
H-16, D-14,5 sm
Hillan tekur um 70/85 geisladiska

Flettikrybbur eru me! gúmmímottu í
botninum og skilrúmin eru teinar.
Myndin hér s#nir 30 sm djúpa gryfju
sem fellur inn í gafla 36/69 sm.
Til eru d#pri gryfjur sem "á anna!
hvort standa fram fyrir gaflinn e!a
eru settar í 46/89 sm djúpa gafla.

Mál á DVD-hillu:
H-240, D-150 sm
Hillan tekur um 40/60 DVD-diska

Einföld flettikrybba t.d. fyrir stórar
bækur. Mál 20x40x90 í 30 sm djúpan
bókaskáp. Ath. Stendur 7,5 sm fram
fyrir gaflinn.
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Hallandi ne"sta hilla

Hjólabúna"ur

Hallandi hilla ne!st í bókaskáp au!veldar lestur á kjöl bóka í ne!stu
hillu. Hilluna er hægt a! nota í allar
d#ptir bókaskápa.

Hjólabúna! er hægt a! setja á tvöfaldar stæ!ur í breidd 75 og 90 sm.
Hillur á hjólum er gó!ur kostur "ar
sem "arf a! vera hægt a! breyta me!
litlum fyrirvara t.d. til a! skapa
svæ!i fyrir uppákomur.
Hjólabúna!ur hækkar ekki stæ!una,
"annig a! ein sjálfstæ! stæ!a getur
haft hjól og önnur ekki. &ó a! "ær
standi hli! vi! hli! er ekki munur á
hæ!.
Mælt er me! a! ekki séu tengdar
saman fleiri en tvær einingar í senn.

Á einfaldar hillustæ!ur er ekki
hægt a! setja hjól.
Hillan fæst í bá!um lengdum 75/90,
hæ! er 24 og d#pt 13 sm.
&essi hilla er stundum notu! til a!
stilla upp yfirstær!arbókum, "ví
hægt er a! setja hana í hva!a hæ!
sem er.

&verslá 75/90 sm fyrir hjól er ger! úr
5 mm "ykku stáli. Hli!ar eru 20x40
mm og endar eru 25x40 mm.
Hjólin eru tvöföld me! tvöfaldar
kúlulegur. &au hafa afrafmagnandi
yfirbor!.
Hle!sla á hvert hjól er 80 kg, "annig
a! hver eining ber um 320 kg.
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Softline afgrei!slubor!

Softline
afgrei!slubor!akerfi!
hefur
einingar í "remur lengdum 765, 1250 og
1700 og d#pt bor!plötu er 730 mm.

Afgrei!slubor!in er hægt a! setja
saman úr 7 mismunandi einingum.

Hli!ar eru anna!hvort heilar e!a L-laga til
a! gefa r#mi fyrir fætur undir bor!inu.

Í tveimur vinnuhæ!um 74/101 sm.
Upphafseining

Val er milli vi!ar- e!a stálframhli!ar
Tengieining me! L-laga hli!

Frágangur bor!sins er allur hinn
vanda!asti. Bor!plötur eru me!
línoleumdúk, standardlitur er
ljósdrappa!ur (3077).

Skúffukubbur á hjólum

Afgrei!slubor! er hægt a! fá me! bili milli
gólfs og framhli!ar e!a loku!um sökkli.
Á bor!inu eru stillanlegir fætur.
Hægt er a! fá a!rar vi!artegundir og
frágang á bor!plötu gegn aukagjaldi.
Skúffurnar eru samlæsanlegar.
1 er me! pennabakka
1 er hólfu!
2 eru me! plast skjalabökkum

Afgrei!slubor!in er au!vellt a! setja
saman og taka í sundur ef "örf er á
breytingum.
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Lesbásar

Myndabókakassar

&egar óska! er eftir gó!u
vinnur#mi t.d. í vinnustofum í
skólum eru "essir lesbásar gó!
lausn. Bendum einnig á "ar sem
óska! er eftir léttum lesr#mum
getur veri! einföld lausn a! setja
skrifplötu í búna!inn sjá bls. 8.

Litli og Stóri Kláus eru vanda!ir
flettikassar me! ávalar frambrúnir úr
gegnheilum vi!i, beyki e!a birki.
&essir flettikassar fara einstaklega
vel vi! Softline bókasafnsbúna!inn.
Kassarnir eru ætla!ir fyrir stórar
bækur, sá litli er fyrir barnabækur en
sá stóri fyrir t.d. teiknimyndabækur,
föndurbækur og fleira fyrir "á sem
eldri eru. Setja má bá!a kassana á
hjól.
Litli Kláus er me! tvö óskipt hólf a!
ofan.

Lesbásarnir fást bæ!i einfaldir
og beggja vegna. Bá!ar ger!ir
geta veri! frístandandi.
Hægt er a! tengja "á saman e!a
hafa einn og einn.

Mál: H-71, B-91, D-38 sm
Stóri Kláus er me! "rjú óskipt hólf
a! ofan.

Bor!platan 64x90 sm
Hæ! 120 og breidd 134 hver bás.

Mál: H-94, B-91, D-45 sm
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Bókasafnsbúna!ur og miklu meira
- Sjón er sögu ríkari

Halland

Öland
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