BOXY NA VRACENÍ
KNIH Z NABÍDKY
FIRMY CEIBA
Box na vracení knih, návratový box a další označení nosí produkt, který
umožňuje čtenářům vracet knihy v době, kdy je knihovna uzavřená nebo
na místech, která jsou od knihovny více vzdálená. Boxy na vracení knih
se staly součástí mnoha služeb, které knihovny svým čtenářům nabízejí.
Společnost Ceiba, která patří mezi významné dodavatele vybavení pro
knihovny takové boxy také nabízí. Vlastně nabízíme hned několik typů
boxů na vracení knih pro použití v interiéru i exteriéru.
PROČ NABÍZÍME
BIBLIOSCHRÁNKU CEIBABOX?
Ačkoliv jsou na trhu i jiné boxy na vracení knih, ne každá knihovna, zvláště
ty menší, si je vzhledem k vysoké pořizovací ceně nemohli dovolit. Proto
jsme nějakou dobu hledali vhodné a pokud možno levnější technické řešení a schopného výrobce, abychom mohli boxy na vracení knih nabídnout co největšímu počtu knihoven. Nakonec nás ale s vlastním řešením
boxu oslovila Místní knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích a nabídla
nám, zda nechceme nabízet jejich „Biblioschránku“ i dalším knihovnám.
Ačkoliv jsme nakonec zvolili trošku jiné technické řešení boxu, nakonec
jsme se k oboustranné vzájemné spokojenosti domluvili na spolupráci
a Ceiba tak využívá jméno Biblioschránka pro naše boxy na vracení knih.
Biblioschránka CeibaBox.
JAKÉ BIBLIOSCHRÁNKY
NABÍZÍME?
Biblioschránku nabízíme ve více variantách, které se liší velikostí a použitým materiálem. Box může být velký v rozměru 700 x 700 mm a výškou 1000 mm, nebo malý s rozměry 600 x 550 mm a výškou 990 mm
včetně podstavce. Dále je možné box vyrobit ze dvou materiálů – v provedení lakovaný plech nebo lakovaný nerez. Velký box může mít obslužná
dvířka z přední nebo zadní části, je odolný vůči vlhkosti a korozi a je vybaven ochranou proti vniknutí či vlití tekutin. Box má velký vhazovací otvor,
který je uzamykatelný a je opatřen dvoudvéřovým systémem, který znemožňuje vyjmutí již vhozených knih nebo vhození drobných nežádoucích
předmětů. Každý box je také vybaven vnitřním vozíkem s plovoucím elastickým dnem na pružinách, teleskopickou rukojetí a pojezdovými kolečky
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pro snadnou manipulaci a transport. K boxu lze doobjednat
i samostatný náhradní přepravní vozík.
Malý box je pak zmenšenou variantou velkého boxu, má pouze
menší rozměry a menší kapacitu na vrácené knihy, které místo
do vozíku padají do plnovýsuvného šuplíku. Malým knihovnám
nebo menším pobočkám ale plně vyhoví. Oba typy boxů jsou
výrobně zpracovány ve vysoké kvalitě a dodáváme je v lakování práškovou barvou dle požadovaného odstínu RAL a designovým polepem dle přání zákazníka.Boxy se připevňují skrze
montážní otvory ve spodní části boxu přímo do podlahy nebo
připraveného podstavce a jsou tak chráněny proti odcizení.
Samotná montáž boxů je velmi jednoduchá a zvládne ji každá
šikovná knihovnice či knihovník s vrtačkou. Boxy ale dodáváme
samozřejmě i včetně montáže.
JAKÉ DALŠÍ TYPY BOXŮ
NA VRACENÍ KNIH NABÍZÍME?
V naší nabídce najdete také malý jednoduchý box na vracení
knih BOB z produkce firmy Eurobib. BOB je určen pro použití v interiéru. Uvnitř boxu je plastový košík s kolečky a rukojetí pro snadný převoz vrácených knih. K dispozici je pak BOB
v červeném nebo antracitovém provedení. Pro možnost vracení knih v rozsáhlejších prostorách např. vysokých škol je to
ideální a funkční box.
Novinkou v naší nabídce boxů pro vracení knih je pak Ceiba
Smart BookBox – samoobslužný automatizovaný box na vracení knih. Smart BookBox kombinuje všechna nejlepší řešení
v oblasti knihovnických služeb. Umožňuje totiž vracení knih
s RFID čipem, má integrovanou tiskárnu stvrzenek a čtečku
čtenářských karet. Box je možné ovládat dotykovým displejem, hlasovým průvodcem a informačním LED osvětlením
umožňujícím uživateli snadnou a přehlednou obsluhu. Otvor
pro vracení knih se otevírá i uzavírá automaticky pomocí optických senzorů pouze oprávněným uživatelům.Velká 24palcová
dotyková obrazovka se širokými pozorovacími úhly umožňuje
snadné a pohodlné použití Smart BookBoxu pro vracení knih.
Obrazovka je chráněna tvrzeným sklem, které poskytuje pouze příjemné hmatové vjemy.
Box je vybaven vestavěným košem s pohyblivým dnem pro
příjem knih. Kapacita koše je asi 60 knih standardní velikosti.
Smart BookBox lze instalovat i v jiných, bezpečných interiérových prostorách mimo knihovnu. Box je pro tento případ také
chráněn zabezpečenými zámky.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na našich kontaktních telefonních číslech nebo e-mailem.

www.ceiba.sk

76

