
Inredning till all  
världens bibliotek.
Flexibla lösningar som passar överallt.



Färgglatt och 
barnsligt enkelt.
Littbus boktråg i nya färger.

Vårt populära Littbus boktråg 
passar framför allt till förvaring 
av bilderböcker. 

Stabilt med fyra flyttbara avdelare, 
två åt varje håll, gör de sig extra bra 
på barnavdelningen, även om den 
självklart också passar till annan typ av 
förvaring.

Denna favorit hos bibliotekarier världen 
över har nu kompletterats med de nya, 
pigga kulörerna grönt och rött speciellt 
för den yngsta målgruppen samt med 
de mer sobra färgerna svart och vitt.

Vilken färg passar bäst i ert bibliotek?

Du hittar vårt 
kompletta  
sortiment av 
Littbus Colours 
på lustrum.se



Gavelskylt finns i två storlekar 
med plats för ett eller två A4- 
papper. Snygg och flexibel 
lösning.

Hjul på bokhyllorna gör 
biblioteket maximalt flexibelt. 
Står stabilt på sin plats tack vare 
hjullås, men flyttas lika enkelt 
efter behov.

Gavelexponering för olika 
typer av media som man vill 
uppmärksamma. Finns i två olika 
storlekar för enkel- och dubbel-
sidiga hyllor.

Bokstöd finns både som häng-
ande trådbokstöd och som vin-
kelbokstöd av metall. Vinkelbok-
stöden går att få i ett flertal färger 
som matchar hyllplanen. 

Tiltbox är en praktisk, lutad box 
som passar till förvaring av det 
mesta, som pärmar, tidningar, 
böcker och CD/DVD.

Funktion, kvalitet och det  
bästa av skandinavisk design.

Huvudbiblioteket i Jönköping – Littbus Wood 

Med gavlar i massivträ får man ett stabilt och hållbart hyllsystem,  
speciellt viktigt på bibliotek med en medellivslängd på 20–30 år.  
Till gavlarna använder vi 25 mm stavlimmad björk som standard,  
här med vitpigmenterat askfanér som tillval. Träet ger en ombonad  
känsla och designen av Börge Lindau är tidlös.

Oändliga  
möjligheter  
och massa  
materialval

Mängder  
av tillbehör  
hittar du på  
lustrum.se



Nacka Forum Bibliotek – Littbus Stål med  
plåtinklädda gavelsidor och tak 

Plåtinklädda gavelsidor och tak är en unik och enkel 
inklädnadslösning av hyllan för att åstadkomma en 
homogen helhet. Inklädnaderna kan enkelt bytas mellan 
de olika hyllorna när t.ex. en avdelning flyttas inom  
biblioteket. Systemet erbjuds också i svängt utförande.

Med detta system kan man också enkelt skapa en inbju-
dande, färgglad miljö. Det finns en mängd olika kulörer 
att välja på, vilket underlättar om man på ett tydligt sätt 
vill dela upp biblioteket i olika avdelningar. 

Med Lustrum Colours solitärer med lutande hyllplan och 
utdragbara lådor får man en barnavdelning där även 
små människor lätt kan nå sina favoriter på hyllorna.

Dieselverkstadens Bibliotek – Littbus Stål

Littbus med öppna gavlar av stål är ett enkelt och  
ekonomiskt bassystem, men fortfarande finns alla flexibla 
funktioner kvar. Om man vill kan systemet enkelt  
kompletteras i efterhand med dekorationspaneler av 
t.ex. glas, perforerad plåt, trä eller ljudabsorbent.  

Den 25 mm tjocka stålgaveln är antingen pulverlack-
erad i en zinkgrå strukturlack, vit eller grå kulör som 
standard.

Med stålgavlar får man en lite mer industriell känsla 
som blir snygg att kombinera med mjukare möbler i 
sköna färger.



Kontakta oss  
för beställning 
eller mer 
information:
lustrum.se

Tillsammans är vi ännu starkare!
Hyllteknik och Lustrum har tillsammans över 90 års erfarenhet av att inreda 
bibliotek. Våra projekt sträcker sig från prestigefyllda nationella bibliotek till 
informationscentrum, universitet, skolor, företagsbibliotek och museer.

Hyllteknik i Alvesta har i över sex decennier tillverkat skräddarsydda  
inredningssystem för allt från det lilla kontoret till den stora lagerförvaringen. 
Vi skräddarsyr möbler som är noggrant anpassade till våra kunders lokaler 
och önskemål.

Lustrum grundades 1988 och har sedan dess tillverkat, levererat och  
installerat högkvalitativa hyllor och tillbehör för bibliotek över hela världen. 
De unika hyllsystemen Littbus designat av Börge Lindau, representerar det bästa 
av skandinavisk design, funktion och kvalitet.

Hyllteknik och Lustrum har mycket gemensamt och utbud som kompletterar 
varandra. Allt bygger på flexibilitet, kvalitet och stilren, skandinavisk design. 

Efter att ha samarbetat i många år, tog vi i år steget fullt ut och blev ett 
 företag. De marknader vi arbetar inom, såväl kontor som skola samt vård 
och bibliotek, står inför enorma förändringar.  Tillsammans och med vårt 
stora nät av möbelåterförsäljare vill vi vara med och leda den utvecklingen!


