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Det har været vores mål at skabe en reol, der kombinerer æstetik med et lineært design. Reolsystemet skal 
være en inspiration ved indretningen af biblioteker og sociale læringsrum. Vi har sat brugernes forventninger i højsædet
og derved skabt et reolsystem, der kan bruges i nutidens og fremtidens konkurrenceprægede miljø. 

Med de skjulte hyldekonsoller, vandrette linjer, samt hyldernes slanke, flade fronter virker det som om hylderne svæver.
Mode tilbyder et moderne, æstetisk design til alle former for biblioteker - i alle typer af lokaler.
Mode er designet og udviklet af os. Systemet er produceret og kvalitetssikret i EU under vores høje etiske krav 
ihenhold til kvalitetssikring ISO 9001, Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001, Miljøledelsesstandarden - ISO 14001.
Reolsystemet Mode er en prisbevidst løsning, hvor standardhylderne også kan bruges til Reska reolen.

ode reolen er udviklet for at opfylde de nye behov, der er hos bibliotekerne og deres brugere. 

Er den perfekte løsning til det udsøgte bibliotek

Reolsystemet Mode
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Børnebogskrybbe. 
Designet til at være pladsbesparende,
ideel til at udstille forskellige
størrelser og typer af 
billed-og historiebøger. Krybben 
er højdejusterbar, så den kan 
tilpasses forskellige aldersgrupper.

Media krybbe.
Denne krybbe gør det let at vise alle
CDer, DVDer, spil m.m. Til krybben fås
et stort udvalg af endepaneler, 
f.eks kan de udføres i birkefiner, 
eller Perspex Acrylglas
Måler: b 900 mm, h 850 mm.

Krybbe.
Let tilgængelig, designet til at 
indeholde og vise de stadig
mere populære grafiske romaner, 
bøger og tegneserier.  Krybben er
perfekt til letvægts og tynde bøger. 
Måler: b 900 mm,  h 850 mm. 

Tegneserier
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Kan leveres i flere forskelige 
materiale: Glas, Perspex Akryl,
træfinér, samt et stort udvalg af 
laminater.
Der er muligheder for et unikt og 
individuelt design, såsom 
grafiske illustrationer og brug af
andre kundespecifikke materialer.

Endepaneler.

Zig-Zag - Hyldestand.
Denne hyldestand er ideel til eksponering 
af bøger og media.  
Zig-Zag hyldestand  fås i alle RAL farver.

Magasin- og opbevaringshylde.
Sektions opdelt magasin og opbevaringshylde med 
vippelåge for individuelle opbevaringrum. 
Fremstillet af MDF og fås i alle RAL farver.

Multifunktions hylde. CD/BÅND/DVD/VIDEO.  
Hylden er svagt hældende og har en lille dybde. 
Hylden er specielt egnet til populærlitteratur-
materiale, paperbacks og pocket-bøger.

Media krybbe.  – med fast ruminddeler
Skaber en overskulighed og  god orden ved 
opbevaringen af CD/DVD til  udlån.  
Fremstillet af MDF og fås i alle RAL-farver

Media krybbe.  Justerbar rumdeler der gør det
nemt at justere størrelsen på rummet alt efter 
det valgte media. Fås i alle vores standardfarver.
Kapacitet: CD'er ca. 90 stk., DVD'er ca. 60 stk.

Tidskriftshylde.
En smart løsning til det dynamiske bibliotek, hvor
man hurtigt kan ændre en standardhylde ved at dreje 
den 180 , og derved få den perfekte tidskrifthylde.

Hyldedeler.
Bestående af to perforerede hylder med delplader i 
stål, der skaber en opdeling af hylden. Ideel til oversize 
børne - eller billedbøger, samt meget tunge bøger. 

Krybbe.  Designet til billedbøger og grafiske 
romaner. Den åbne front muliggør en 
nem og overskuelig adgang til bøgerne.
Fremstillet af MDF og fås i alle RAL-farver.

Mode tilbyder med sit minimalistiske og slanke design en reol med høj visuel effekt. 
Mode maksimerer hyldepladsen og har et stort udvalg af tilbehør, der hjælper biblioteket med at opnå det 
optimale med hensyn til overskuelighed og tilgængelighed.

mart, skulpturelt og tidløst design.

Når funktionalitet og æstetik forenes

Reeolsystem Mode

Inspirerende biblioteksdesign

Tilbehør leveres i en finish der matcher reolen. 
Farve, materiale og endepaneler der macher ethvert bygningsdesign.
Reolen har en skridsikker pulverlakering, med en antibakteriel overflade, der reducerer smitte i det offentlige rum.
Mulighed for valg af højglans/specialfarver ved større projekter.
Fås enten som enkelt- eller dobbeltsidede reoler.
Enkelt at samle, adskille og samle igen.
Det er enkelt og hurtigt at rykke/flytte hylderne, og derved skabe et mere dynamisk biblioteksmiljø.
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Billedet forneden:
Mode reolen har et stort udvalg af rammer i forskellige
højder og bredder. Reolens unikke slanke, lineære design 
gør, at reolen let kan arrangeres i aftrappede højder for 
at skabe et interessant perspektiv i bibliotekets rum.

Billedet til venstre:
Enkelttsidet reol. Udnyt vægpladsen ved at placere
bøgerne i periferien af biblioteket og opnå derved flere
reolmeter, eller plads til en kreativ legeplads midt i 
lokalet. Der skal benyttes vægbeslag når man bruger 
en enkeltsidet reol. Disse medfølger, og er testet for 
styrke, stabilitet i henhold til BS- standarden. 
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Vinkelbogstøtten fås i to størrelser b.160 ×  l.155 × h. 210 × t.1,5mm og
b. 85 × l. 95 × h. 150 × t. 1,5mm. Vinkelbogstøtten er tilgængelig i alle vores
standardfarver. Bogstøtten har en magnetisk base, der giver ekstra hold 
og modvirker trykket fra   bøgerne, så de ikke tilter så let.

Vinkelbogstøtte med magnetisk bagside.

Sprøjtstøbt i nylon. Bogstøttebøjlen er meget fleksibel og er specielt designet 
til  Mode’ hylder. Bogstøttebøjlen har en højde på 240 mm og passer 
til alle hyldedybder og fås i farven lysgrå.

Hængende bogstøttebøjle
Reoler på mobilrammer er ideelle til multifunktionelle områder.
Mobilrammen kan bruges til vores dobbeltsidede enheder med en
maximal højde på 1525 mm. 
Mobilrammen er en enhed, der kan af -og påmonteres, dog kræves 
det at reolen skal skilles ad.

Bemærk! Mobilrammen kan ikke bruges til enkeltsidede reoler 
eller til dobbeltsidede reoler med en højde over 1525 mm, samt en 
længde på over 2064 mm.

Mobil ramme

Perspex er Acrylplast som er klarere end glas, og er den klareste af alle 
plasttyper. Vores Acryl endepaneler kan indfarves i et næsten 
uendeligt antal transparente, translucente og tætte farver. 
Ovenfor ses en Perspex endegavl, der er translucent med et 
stilfuldt og moderne ophæng fremstillet i aluminium.

Endepanel med ophæng
Perspex skilte og Perspex  holder.  
Bogstaver kan leveres i mange forskellige skrifttyperr, og fås med 
enten lim eller magnetisk bagside.  Indstik med ramme fremstillet
i aluminium med et stort udvalg i både skriftfarver og -typer. 
Skilteholdere er sikkert fastgjort men, er lette at flytte.
A4 Indstik - Rammeløs indstik i A4 format fremstillet af  akryl. A4 indstikket 
har åbning foroven for at gøre det nemmere at insætte et grafisk billede 
og/eller en tekst. 

Skiltning

Geologi

Geologi
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Nedenstående mål er givet ud fra hyldebybderne
250 mm, 300 mm, 350 mm. Disse er * markeret 

Konfiguration

RammerneReolerne fås i tre bredder, fire højder og tre hyldedybder.
Rammerne fås både som enkelt-og dobbeltsidede. Udformningen af 
Reolens ramme giver mulighed for fleksibilitet ved valg af hyldetype. 
Dobbeltsidede enheder op til 1525 mm i højde kan nemt omdannes til 
mobile enheder ved påmontering af en mobilramme.

Reolens opbygning

Fremstillet af 60 × 30 × 2 mm primet CR4 stålrør.
Afstandstykkerne er boltet sammen med rammerne for at opnå en
maximal styrke af reolen, hvilket gør den stabil i mange årtier. 

Afstandstykkerne

Fremstillet af 2 mm primet CR4 stål, og virker usynlige 
når hylden er monteret, hvilket giver det indtryk, at hylden svæver i reolen.

KonsollerneMode er fremstillet af høj kvalitet primet CR4 stål der er pulverlakeret med
en pulverlakeringstykkelse på 35-60 mikrometer. Pulverlakering er skridsikkert,
så bøgerne står endnu bedre fast. Vores pulverlakering og plastprodukter har 
en antibakteriel overflade                        , der reducerer MRSA, E. coli og 
andre bakterier med 99,9%, denne antibakterielle effekt bevares i 
pulverlakkens/plastens levetid og reducerer smitte i det offentlige rum.

Materialespecifikation

Hylderne
Modes komponenter er kvalitetsgodkendt i henhold til 
ISO 9001 kvalitetsstandard, samt godkendt for styrke, stabilitet og 
holdbarhed i henhold til B.S. 4875-7:2006 og B.S. 4875-8:1998.
(Kopier af akrediteringen, kan udleveres ved anmodning).

Standarder

Når funktionalitet og æstetik forenes

Reolsystem Mode

Kulgrå

Grå

Hvid 

Sort

Fremstillet af 0,9 mm primet CR4 stål med en 20 mm høj forkant, og
U-formet bagside. Den U-formede bagside kan bruges til et eventuelt
bagstop. Hylderne kan tåle en maximal linielast på op til 60 kg. Ved 
brug at bogstøttebøjle er den minimale hyldeafstand på 330 mm. 
Hylderne fås i dybderne: 250 mm, 300 mm og 350 mm.

Enkeltsidet reol
Udbygningsreol

Dobbeltsidet udbygningsreol

Dobbeltsidet reol

Enkeltsidet reol

Udbygningsreol Dobbeltsidet reol

Enkeltsidet udbygningsreol

Fremstillet af 40 × 20 × 2 mm primet CR4 stålrør, og er sømløse svejst.
På alle modellerne gives der mulighed for en hurtig og nem justering
af hylder i et interval på 25 mm.
Den maksimale jævnt fordelte belastning: 500 kg pr. reol

Blå Azurite 4

Blå Emerald 3

Turkisblå

Sølvgrå

Standard
farver
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ode reolen er vores sidste nye skud på stammen. 
Det har været vores mål at skabe en reol, der kombinerer æstetik 
med et lineært design. Reolsystemet Mode skal være en inspiration 
ved indretningen af biblioteker og sociale læringsrum. Vi har sat 
brugernes forventninger i højsædet og derved skabt et reolsystem,
der kan bruges i nutidens og fremtidens konkurrenceprægede miljø. 

Mode reolsystem
Når funktionalitet og æstetik forenes


