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Sling är ett hyllkoncept som effektivt kan utnyttja lokalens möjligheter. Skapa
generösa bågar eller vågformationer tillsammans med raka moduler till inbjudande,
funktionella rumsligheter. Möjligheterna är oändliga.
Raka respektive böjda hyllplan och fyra höjder på hyllgavlar kan byggas samman efter
behov och önskad funktion.
Topp och bottenhyllan täcker över gavlarna och ger ett samlat och stabilt intryck.
De vertikala ryggelementen ger stabilitet och samtidigt bra möjlighet till genomsiktlighet. Dessa kan tillverkas i olika kulör och material för att ge ett personligt intryck.
Sockelhöjden på 250mm är standard. Andra sockelhöjder, ben, låsbara hjul, såväl som
vinklade hyllor, utdragshyllor, exponeringshyllor, bokstöd, skyltar m.m. kan erbjudas.
Sling är ett funktionellt och flexibelt hyllsystem. Hyllsektionerna kan kopplas ihop och isär
för att lätt kunna flyttas vid omorganisation eller andra förändringar.
Design: Mårten Cyrén och Bertil Harström

Fora är idag ett av de starkaste varumärkena när det gäller biblioteksmöbler i
Sverige. Vi har ett komplett sortiment av standardmöbler i trä som svarar upp mot
vad marknaden efterfrågor beträffande funktion och design. Möbler i gediget trä
har blivit vårt signum – ett levande material och bästa alternativet ur miljösynpunkt.
Tillsammans med våra formgivare bedriver vi ett kontinuerligt utvecklingsarbete
där vi hela tiden eftersträvar att anpassa oss till de förändringar som sker inom
biblioteksvärlden.
Utöver försäljning av standardsortimentet så kan vi, med en kombination av vår
erfarenhet och spetskompetens, genomföra stora som små projekt där det krävs
lite utöver det vanliga.

Mats Lindvall
VD

Fora tillverkas och säljs av SSC Lindvalls, där genuin hantverkstradition kombineras
med högteknologi i produktionslokaler på 3000 kvm som ger en kapacitet långt
utöver det vanliga.
Kontakta oss gärna för mer information och titta in på vår hemsida.
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SSC Lindvalls är ett medlemsföretag i SSC som är en av Nordens ledande
snickerileverantörer med en omsättning på över 500 miljoner kronor.
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