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                 DISKSYSTEM

ExLibris expeditionsdiskar — en ergonomisk och designmässig 
milstolpe för 2000-talets biblioteksinredning och offentlig miljö. 

ExLibris är kombinerbar i oändlighet. Den rika valmöjligheten 
av laminat och färgval på arbetsskivor, fronter och sidor gör att 
ExLibrisdiskarna kan anpassas till såväl befintliga som nyinredda 
lokaler.

ExLibris gör sig utmärkt som solitärer till större diskområden. 
Kombinationsmöjligheterna är oändliga! Mellan disksektioner kan 
man med fördel sätta diskhurtsar med förvaring samt plats för 
skrivare, kassaapparat eller dylikt. 
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INFOPOINTS
Infopoints, mötesplatser som kan användas i de mindre biblioteken, som 
stationsarbetsplatser ute på avdelningarna eller som backoffice bord för 
det dagliga administrationsarbetet vid huvuddisk. Biketjänst levererar 
modeller som finns tillgänglig med hjul och batteridrift, fasta höjder eller 
höj- & sänkbara.

Modellerna kan bestyckas med ett antal olika tillbehör såsom skärmarmar, 
låsbara CPU lådor och mycket mer. Givetvis kan även RFID fräsas in i 
arbetsskivan samt mindre kassalådor. 

Vid önskemål av egna färg- och materialval, kontakta oss för vidare 
information.
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Arbetsskiva i vit laminat. Kjol i svart plexi och 
fronten i mönstrat laminat.

Arbetsskiva med fasad kant i björklaminat. Kjol i 
orange pulverlackerad plåt och röd front .

Arbetsskiva i vit laminat. Kjol i frostad blå plexi 
och fronten i vit likt arbetsskiva.

EXLIBRIS 120° EXLIBRIS 45°Y +  45°I EXLIBRIS 60°

Gul linoleum arbetsskiva samt väskhylla. Vit 
front och kjol i plåt.

Arbetsskiva i massiv ek. Kjol i frostad vit plexi 
och fronten med foliemönster.

Arbetsskiva i svart laminat. Kjol i frostad vit plexi 
och front i svart med egen vald text.

EXLIBRIS 60° EXLIBRIS 90° EXLIBRIS INFOPOINT

Virrvarr arbetsskiva. Frostad vit plexikjol och grå 
front.

Ljusgrått laminat till arbetsskivan. Kjol med eget 
mönster och antracit front. 

Mobil disk med hjul och batteri. Ljusgrått lami-
nat till arbetsskivan och front med folie.

EXLIBRIS 90° EXLIBRIS 120° EASE-UP
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Specialanpassad arbetsskiva i vit laminat. Kjol i 
rosa pulverlackerad plåt. Front i vit.

Mindre arbetsstation. Skiva i ljusgrått laminat, 
kjol i lila pulverlackerad plåt, front i grå.

Arbetsskiva i svart laminat. Kjol i frostad röd 
plexi och front i vit med foliemönster.

EXLIBRIS 60° + RAK 900 INDRAGEN EXLIBRIS INFOPOINT EXLIBRIS 45°Y + 45°I

Disk försedd med tunga för lättare tillgänglighet. 
Skiva i virrvarr, kjol i frostad röd plexi, front i 
svart.

Disk med rullstolsindrag. Arbetsskiva i ask, kjol 
i frostad blå plexi och front i vit med grafisk 
symbol.

Disk försedd med tunga för lättare tillgänglighet.
Skiva i björk, kjol i frostad vit plexi och front i 
mönstrat laminat.

EXLIBRIS 60° + TUNGA EXLIBRIS 45° + RAK 900 INDRAGEN EXLIBRIS RAK 1200 + TUNGA

Ljusrampen följer diskens kontur för att få en 
ergonomisk arbetsbelysning. Ljusramparna är 
bestyckade med energi-snåla armaturer, LED. 
Skylttext av fritt val. Färg och materialval efter 
önskemål.

LJUSRAMPER
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RONDUS DISKSYSTEM

Den klassiska biblioteksdisken med moderna lösningar på framti-
dens tillgänglighetskrav.
Rondusdisken utvecklades på 70-talet för bibliotek och dess ända-
mål. 

Rondusdisken är en modulprodukt och har otaliga variationsmöjlig-
heter i både layout och material. Trä och andra naturmaterial som 
linoleum ger en behaglig arbetsmiljö. Med Rondus kan du göra en 
klassisk eller en modern disk, allt beroende på material och modul-
val. Rondus är som standard i tre fasta höjder men finns även som 
höj- och sänkbar.
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Låsbar mindre box för tunna clienter och små 
datorer. Finns i två storlekar.  
 

Justerbar med remmar som fästs runt datorn. 
Stående el. liggande. 

Justerbar och låsbar. Monteras stående eller 
liggande.

CLIENTBOX CPU LÅDA SWING-IT CPU HÅLLARE BOX-UP CPU HÅLLARE
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1) Infälld Power Box. 2) Gasarm för plattskärm. 3) Infräst RFID i bordsskiva.
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Mycket smart kabelgenomföring med 1 eluttag 
och 4 hål för övriga kablar. Borstad aluminium.

Nerfräst öppningsbar lucka som kan bestyckas 
med el, nätverk, usb, ljud och VGA m.m

Praktisk pelare som monteras i bordsskivan. Kan 
bestyckas med el, nätverk, usb m.m

Disklåda med en eller två lådor. Översta lådan 
kan förses med lås som tillval.

Utdragbart pennfack i plåt med plastinsats. För 
montering under bord.

Kraftigt skydd tillverkat i stål. Justerbar i bredd. 
Förankras med genomgående skruv.

Gasarm för mindre diskar och arbetsstationer. 
En armlängd för kortare räckvidd. 

Gasarm med lång räckvidd. Monteras med 
klämfäste eller fastmonterad i skiva.

Prisvärd arm som fästs med klämfäste.

GASARM ENKEL GASARM D-ZINE MONITORARM KLÄM

DISKLÅDA UTDRAGBART PENNFACK LAPTOP LÅS

POWER GROMMET POWER BOX POWER PORT



BIKETJÄNST BIBLIOTEKSINREDNINGAR AB 
Brogatan 11, SE-342 51, Vislanda, SWEDEN

Telefon  +46 (0)472 300 36
Fax  +46 (0)472 344 59

info@biketjanst.se
WWW.BIKETJANST.SE

LinoleumMassivt

T3055 T2713T3228T3048Björk ValnötBok Ek

FÄRG & MATERIALVAL

Biketjänst erbjuder ett brett sortiment av färger och material som standard.
Har ni egna önskemål gällande färg och materialval, kontakta oss gärna så 
hjälper vi till att ta fram färg- och materialprover! 

Metall

RAL7032 RAL6024RAL9005RAL7037 RAL5017 RAL1021

RAL3020 RAL2009RAL3013 RAL7042

RAL4005RAL9010

Plexi frostad

S2 4T50 S2 2T53030 S2 3T17 S2 7T58 S2 9T23S2 7T28S2 7T1F

Laminat

VirrvarrRödLjusgrå F6942Björk ValnötBok Ek

Eget mönster / text

LogoText


