Novo
Sistema
Cantilibra

Um toque mais clássico para a sua biblioteca
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Sistema de Estantes Cantilibra com rodas e paineis decorados. Biblioteca de Towcester, Northamptonshire.

O Sitema de Estantes Cantilibra começou a ser
projectado e fabricado na Dinamarca em 1949 por
Rudolf Koreska.
Actualmente e utilizando as ferramentas originais
de Reska esta a ser fabricado pela empresa
Demco Interiors.

Uma Linha que resiste
a passagem do Tempo
Cantilibra é um modelo desenhado com inteligência
e cuidado, de modo a ser funcional e duravél perante
a passagem do tempo.
Esta linha foi criada para transmitir pureza e preciosidade
ao seu utilizador, de forma a alcançar uma sensação
de flexibilidade nos espaços.
Cantilibra é a antítese da moda. Existem alguns
productos, estilistas ou marcas que se mantém relevantes,
actuais, mas relativamente inalteravéis por decadas.
O sistema Cantilibra é exactamente assim.
O desenho original realizado por Rudolf Koreska continua
a ser utilizado como modelo básico para a estrutura do
modelo Cantilibra até aos dias de hoje.
Agora fabricada no Reino Unido utilizando as mesmas
ferramentas Dinamarquesas, este modelo tem resistido
ao passar do tempo - no entanto continuamos a
desenvolver opções mais modernas e actuais, conforme
a demanda dos utilizadores das bibliotecas nos dias de
hoje.

Funcional, Duravél e Económica.
Isto é a Cantilibra
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O que pretende do
seu sitema de estantes?
A Cantilibra tem!
Versatibilidade
Todos os componentes da Cantilibra, Prateleiras, Estruturas e
Travamentos possuem uma vasta opção de cores para o seu
acabamento. Podendo ainda ser complementadas com paíneis
personalizáveis, topos, luzes e uma enorme panóplia de acessórios
para dar um balanço entre funcionalidade e estilo ao seu espaço.

Design Clássico e durabilidade - Bom Investimento
Construídas com os mais altos padrões de qualidade e com os melhores
materiais, um design classic e intemporal, o sistema Cantilibra é um
investimento que se paga a ele próprio com o decorrer do tempo. Bibliotecas, Universidades, Escolas e Escritórios pela Europa fora você vai poder
encontrar o sistema Cantilibra ainda funcional e em bom estado de
conservação após vinte, trinta ou mesmo quarenta anos.
Oferecemos uma garantia sobre a funcionalidade e defeitos de dez anos.

Consciência tranquila e sustentável na sua escolha
Funcionalidade, aspeto e longevidade não são apenas os critérios de
design sobre os quais podemos julgar um sistema de estantes com
sucesso. As estantes Cantilibra são feitas em Aço o material mais
reciclável do mundo. Assim pode ter certeza que está a ter uma escolha
sustentável.

Fabricada no Reino Unido, Baixo custo e entregas rápidas
Cantilibra são fabricadas no Reino Unido na nossa fabrica creditada pelo
selo de qualidade ISO 9001 com uma produção por semana de 1
Quilómetro de estantes - o que quer dizer que poderá receber a sua
estante em menos de um mês. Isto faz da Cantilibra o sistema de estantes
de Aço mais eficaz no que diz respeito ao seu custo e tempo de produção.

Modelos BIM nível 2 e dados disponíveis
BIM faz com que a Arquitectura seja especificamente mais simples e
previsível. As estantes Cantilibra oferecem um BIM perfeitamente
funcional e todos os dados e os modelos podem ser pedidos através do
nosso e-mail geral@culturalis.pt.
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Atenção ao detalhe
é o que faz da Catilibra
a escolha certa
Alargada escolha de componentes integrados
Seja o que for necessário colocar nas estantes
Cantilibra existe um componente especificamente desenhado para o efeito, seja para Livros, Revistas, Ficheiros,
Formatos Digitais, Arquivos, Colecções e mais
Suportes quadrados, perfilados, abertos e fechados
Escolha entre os nossos suportes clássicos ou os novos
suportes quadrados perfilados com um estilo Europeu
bem na moda como se pode ver na imagem.
Prateleiras em Aço que não fletem com o peso
As prateleiras do sistema Catilibra tem capacidade para um
peso até 60KG assim mesmo que totalmente preenchidas
aguentam firmemente.
Painéis adequados para qualquer cenário

Escolha a partir dos nossos painéis com padrões em
Laminado, pintados ou com grafismos ou talvez prefira um
look mais clássico com painéis em madeira? Ou vá para
uma escolha mais "High Tech" com painel em Aço Perfurado
ou com painéis em acrílico. A escolha é sua.
Frentes de prateleira simples ou perfiladas
Escolha a praticidade e a conveniência das frentes de
prateleiras perfiladas para manter a sinalética de prateleira ou
procure o aspecto mais minimalista com frentes lisas e simples
Revestimento durável com acabamento em poliester
Com propriedades anti bacterianas os acabamentos do
sistema Cantilibra é durável e resistente a impactos com a
possibilidade de ter um acabamento em brilho ou mate.

Suportes para livros

Dispomos de uma vasta escolha de suportes para livros,
podendo os mesmos serem pintados para combinar com o
resto das estantes.

Sinalética
O exemplo na imagem tem acabamento em RAL 7035,
cinzento claro, com painéis pintados digitalmente.

Dispomos de várias opções de sinaléctica com a possibilidade de integração de luzes.
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Uma vasta gama de
produtos integrados para
todas as necessidades
Versatibilidade, multifuncionalidade da Cantilibra

Armazenamento e exibição multi-funcional, permite a localização
e recuperação de itens mais rápido e fácil. Com uma vasta gama
de possibilidades, desenhados especificamente para a Cantilibra,
permite ter o seu espaço sempre organizado e perfeito para os
seus utilizadores. Na imagem poderá ver uma pequena
demonstração de alguns dos possíveis produtos que poderá
integrar nas estantes Cantilibra (alguns deles exclusivamente
deste sistema).

Estante Cantilibra com painel lateral pintado. The Forum, Southend.

Batentes amovíveis
Os batentes traseiros
em acrílico podem ser
facilmente retirados. Em
estantes duplas podem
ser substituídos por um
preenchimento de perfil
caso seja necessário
mais espaço.

Preenchimento de perfil

No caso das estantes
duplas é possível em
vez de colocar os
batentes, ser
colocado um preenchimento do perfil
fazendo a prateleira
maior para assim
poder usar mais
espaço na sua
estante.
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Rodízios

Prateleiras
expositoras

Suportes de
Conversão

Se necessitar de
flexibilidade e mobilidade pode optar por
colocar rodízios nas
suas estantes. Em
alternativa os pés
ajustáveis permitem um
perfeito e fácil alinhamento.

Prateleira com
porta-título

Desenhadas e optimizadas para apresentar
revistas e outro tipo de
informação de frente
para o utilizador

Especialmente desenhada para poder colocar
directa e facilmente os
títulos nas suas
prateleiras

Permitem transformar
uma prateleira normal
numa prateleira
expositora.

Expositores de
Periodicos

Esta prateleira para além
de permitir a esposição de
publicações periódicas,
cria um espaço de arrumação ao poder levantar a
mesma e aceder ao
espaço atrás.
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Para espaços públicos ou arquivos,
as estantes Cantilibra são funcionais
e de design apelativo.
Dos Espaços Públicos aos Arquivos de Escritório...
Na sua forma mais básica, sem painéis laterais ou acessórios, a
Cantilibra é extremamente funcional e de grande utilidade o que faz
dela ideal para bibliotecas minimalistas ou industriais ou mesmo para
o seu arquivo.
No entanto, o cliente Cantilibra escolhe habitualmente customizar as
estantes de acordo com as suas especificações - estéticas e
funcionais. Assim caso queira um look mais leve com acabamentos
em madeira basta colocar os painéis laterais em madeira.
Ou pode querer um look mais marcante com mais cor? Escolha
então entre as muitas opções de cores e efeitos possíveis para os
painéis ou mesmo coloque os painéis em acrílico translúcido ou em
aço. Em alternativa pode escolher aplicar um Vinyl da sua escolha.
De modesta a moderna - com a Cantilibra é você que escolhe o
estilo de forma a enquadrar-se melhor no seu espaço.

RAL 9005
Preto

RAL 9016
Branco

RAL 3020
Vermelho

RAL 9006
Cinza

RAL 7016
Antracite

Um produto em constante desenvolvimento
Design da Catilibra é intemporal, mas ao mesmo tempo
está sempre em desenvolvimento.
Fazemos updates constantes aos nossos sistemas de estantes
por forma a estarmos sempre a par das últimas tendências, e
assim entregarmos um produto funcional e actualizado.

As cores standard da Cantilibra
Todos os componentes de aço da Cantilibra - estruturas,
travamentos, prateleiras, são fornecidos com um acabamento de
revestimento de pó nas cores standard abaixo indicadas.
Cores especiais podem ser fornecidas mediante encomenda.
Painéis laterais estão disponíveis em todas as cores Standard.
(por favor note que versões impressas ou digitais destas cores
podem estar expostas a pequenas variações nos seus tons pelos
quais não nos podemos responsabilizar. As cores abaixo são
indicativas e aproximadas. Por favor veja o quadro dos RAL para
cores correctas)

EP 402635M
Amarelo

RAL 2003
Laranja

RAL 6018
Verde

AL 1016
Limão

RAL 7035
Cinza claro

RAL 4008
Lilás

PF 436977
Deva Azul

RAL 5024
Oceano
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Estas simples Cantilibra com painéis brancos. Central St. Martins University of the Arts, London
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Especificações técnicas das estantes
Cantilibra e configurações standard.
Estantes
Construção: 0.9mm de aço de qualidade CR4 de alto grau
Comprimento: 750mm; 900mm; 1000mm
Largura:
200mm; 250mm; 300mm; 350mm; 400mm
Regulação:
Regulação nas ilhargas de 25mm
Capacidade 60 Kgs por prateleira.
Suportes
Construção:
Dimensões:

1.5mm de aço de qualidade CR4 de alto grau
Disponivels em todas as larguras igualar com as
prateleiras

Travamentos
Construção: 1.5mm de aço de qualidade CR4 de alto grau,
topos de fixação as ilhargas em chapa de aço
de 2,5mm de espessura.
Ilhargas
Construção:
Alturas:

Tubo de aço de qualidade CR4 de alto grau de
2mm espessura e soldado MIG sem costura
900mm; 1200mm; 1500mm; 1800mm;
2100mm; 2300mm
Opções disponíveis para face simples e dupla

Painéis Laterais
Construção: 2mm de aço de qualidade CR4 de alto grau
Comprimento: 1030mm; 1380mm; 1680mm; 2030mm; 2530mm
Rodízios
Construção:

Dimensões:

Rodas giratórias em aço prensado e zincadas.
Rodas em polipropileno branco lisas e protectores
completos.
100mm diametro
128mm altura total

Acabamento
Todas as superfícies são pré- tratadas com fosfato para
protecção anti-corrosão e revestidas a epoxi poliéster com
uma espessura de 35 a 60 microns. Isto fornece uma
superfície mate e antiderrapante.
BIM
Os modelos 2d da estante Cantilibra poderam
ser requisitados através do e-mail geral@culturalis.pt.
Padrão de Qualidade

Todos os componentes da Cantilibra são fabricados sob um
processo credenciado ISO9001, para atender aos padrões
britânicos e europeus relevantes. O sistema também sofreu
testes sísmicos no Japão e foi certificado para suportar uma
leitura de terremoto de 9 na escala Richter.
Garantia
As estantes Cantilibra possuem uma garantia de 10 anos
contra defeitos de fabrico e montagem.
Encomendas e Entregas
As estantes Cantilibra são fabricadas no Reino Unido, utilizando
as ferramentas Reska originais vindas da Dinamarca. Isto faz
com que após a encomenda e definição de acabamentos as
mesmas possam ser entregues num prazo de 30 Dias*.

*Sujeito a confirmação da fabrica
A nossa política é de melhoria contínua de design, material e construção.
Portanto, reservamos o direito de retirar o nosso produto ou alterar as especificações
sem aviso prévio. Todos os esforços foram feitos para garantir a precisão de todos
os dados fornecidos. E&OE.
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1200mm altura Estante de inicio face simple e complemento

1200mm altura Estante de inicio face dupla e complemento

1500mm altura Estante de inicio face simple e complemento

1500mm altura Estante de inicio face dupla e complemento

1800mm altura Estante de inicio face simple e complemento

1800mm altura Estante de inicio face dupla e complemento

Nota: Estantes disponíveis com 2100mm e 2300mm de altura
Opções para fixar na parede também estão disponíveis

#cantilibrashelving
Visite-nos... Se gostaria de colocar o sistema de estantes Cantilibra no seu
próximo projecto por favor não hesite em contactar-nos.
Estaremos a sua disposição.

CULTURALIS
Equipamentos de Biblioteca, Lda.
Núcleo Empresarial Loures A8
Rua Francisco Canas,23
Bloco 1 - Fracção J
2660-500 Santo Antão do Tojal
Loures - Portugal
Tel. +351 219344510
E-mail: geral@culturalis.pt

www.culturalis.pt

@CulturalisB #librarydesign

