
Soluții pentru respectarea noilor 

reguli comportamentale care 

permit oamenilor să se bucure de 

spațiile și serviciile bibliotecilor

BIBLIOTECI
S I G U R E
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Între timp, desigur, ceva s-a schimbat, 
dar știm să ne adaptăm și pentru a putea 
reveni să beneficiem de atâtea și de astfel 
de oportunități, putem face câteva mici 
sacrificii.

Designerii, graficienii, tehnicienii de 
produse, experții din domeniu au 
încercat să-și aducă mica lor contribuție, 
dezvoltând soluții care, în cel mai discret 
și plăcut mod, să asigure respectarea 
noilor norme de comportament, păstrând 
totodată uzabilitatea și permițând 
oamenilor să se bucure de spații.

În acest document veți găsi rezultatul muncii 
noastre. Cu siguranță nu am epuizat toate 
nevoile posibile însă dorim să ne consultăm 
cu voi, aceia care vă petreceți zilele în 
aceste spații importante, să dezvoltăm 
împreună tot ceea ce v-ar fi util pentru voi și 
siguranța voastră.

Odată bibliotecile redeschise, abia așteptăm 
să navigăm în această mare de cunoaștere, 
adânciți în tot ceea ce știința și creativitatea 
umană au putut și pot să povestească.

rezultatul 
gândurilor 

noastre

“ “
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ECRANE DE 
PROTECTIE :
PENTRU BIROUL DE 
ÎMPRUMUTURI

.

ECRAN DE SECURITATE PENTRU 
BIROUL DE ÎMPRUMUTURI: 
AJUSTABIL PENTRU A OBȚINE O 
ACOPERIRE TOTALĂ
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Ecran de securitate 
pentru biroul de 
împrumuturi cu fantă 
pentru introducerea 
documentelor, din 
plexiglass transparent, 
grosime de 5mm, cu 
bază dublă și sistem 
anti răsturnare
COD: BB001

Ecran de securitate 
pentru biroul de 

împrumuturi fără fantă 
pentru introducerea 

documentelor, din 
plexiglass transparent, 

grosime de 5mm, cu 
bază dublă și sistem 

anti răsturnare.
COD: BB003

ECRANE DE 
PROTECTIE :
PENTRU BIROUL DE 
ÎMPRUMUTURI

.
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ECRANE DE PROTECTIE 
PENTRU BIROUL DE 
ÎMPRUMUTURI
CU PICIORUȘE DE FIXARE 

ECRANE DE PROTECȚIE  CU PICIORUȘE DE 
FIXARE PENTRU BIROUL DE ÎMPRUMUTURI, 
GÂNDIT PENTRU SUPRAFEȚE MICI, REDUCE 
DIMENSIUNILE ȘI OPTIMIZEAZĂ SPAȚIILE 

.
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Ecran de securitate pentru biroul de 
împrumuturi cu fantă pentru introducerea 
documentelor, cu piciorușe de fixare.

Particularitatea acestor ecrane este 
posibilitatea de a le poziționa într-un mod 
stabil chiar și pe suprafețe cu suport de 
doar 12 cm. 

Ideale pentru birouri cu ghișeu, făcute 
din plexiglass transparent, grosime de 
5mm, cu bază adezivă dublă și sistem anti 
răsturnare.
COD: BB005

Ecran de securitate pentru biroul 
de împrumuturi fără fantă pentru 

introducerea documentelor, cu piciorușe 
de fixare.

Particularitatea acestor ecrane este 
posibilitatea de a le poziționa într-

un mod stabil chiar și pe suprafețe cu 
suport de doar 12 cm. 

Ideale pentru birouri cu ghișeu, făcute 
din plexiglass transparent, grosime de 

5mm, cu bază adezivă dublă și sistem 
anti răsturnare.

COD: BB007

Suportă cu
bandă cu două 
fețe

ECRANE DE PROTECTIE 
PENTRU BIROUL DE 
ÎMPRUMUTURI
CU PICIORUȘE DE FIXARE 

.
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ECRANE DE 
PROTECTIE: 
MASĂ DE STUDIU

PROGRAMUL DE ECRANE DE PROTECȚIE PENTRU 
MESELE DE STUDIU A FOST GÂNDIT PENTRU 
A RĂSPUNDE LA NORMATIVUL CE PREVEDE 
DISTANȚA MINIMĂ DE UN METRU ÎNTRE 
UTILIZATORII SPAȚIILOR.

Montajul acestor ecrane e simplu și rapid și nu 
necesită niciun instrument.

.
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Dimensiunile sunt adaptabile la 

orice configurație și dimensiune a 

tabelelor de studiu

Ecran de securitate lateral 
pentru mese de studiu din 
plexiglass transparent, grosime 
de 5mm, cu sistem de fixare. 
COD: BB013

Ecran de securitate fundal 
pentru mese de studiu din 
plexiglass transparent, grosime 
de 5mm, cu sistem de fixare. 
COD: BB015

EXEMPLU DE ASAMBLARE DE ECRANE PENTRU 
SISTEME DE MESE DE STUDIU MONOLATERALEECRANE DE 

PROTECTIE: 
MASĂ DE STUDIU

.
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Dimensiunile sunt adaptabile la 

orice configurație și dimensiune a 

tabelelor de studiu

Ecran dublu lateral de 
securitate pentru mese de 
studiu din plexiglass transparent, 
grosime de 5mm, cu sistem de 
fixare.
COD: BB011

Ecran de securitate fundal 
pentru mese de studiu din 
plexiglass transparent, grosime 
de 5mm, cu sistem de fixare. 
COD: BB015

EXEMPLU DE ASAMBLARE DE ECRANE PENTRU 
SISTEME DE MESE DE STUDIU BILATERALEECRANE DE 

PROTECTIE: 
MASĂ DE STUDIU

.
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Ecran de distribuție 
din plexiglas 
transparent cu 
grosimea de 5 mm, 
completat cu o 
pereche de baze 
metalice vopsite cu 
pulberi epoxidice 
termoizolante
COD: BB037

Exemplu de compoziție
pentru birou de studiu

Exemplu de compoziție
pentru sala de asteptare

ECRANE DE 
PROTECTIE: 
MASĂ DE STUDIU ȘI 
SALA DE AȘTEPTARE

.
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COMUNICARE
ÎN BIBLIOTECĂ

1

6

5

4

2
3

UN PROGRAM COMPLET PENTRU A COMUNICA 
NOILE NORMATIVE COMPORTAMENTALE, CU UN 
PICUȚ DE LEJERITATE ȘI, DE CE NU, IRONIE...
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TOTEM
DE COMUNICARE 
(SEMNALIZARE)

Totem de comunicare/
semnalizare din carton 
dublu ondulat patinat, 
imprimat full-color cu 
tehnologie digitală
COD: BB025

Totem texte comunicative 

1

E tot
biblioteca voastră,

chiar dacă pare
un pic schimbată

BI
N

E 
A
ȚI

BI
N

E 
A
ȚI

Vă așteaptă
cu drag,

chiar dacă pe mai puțini
 simultan decât înainte

 
Vă roagă 

frumos să vă spălați 
pe mâini

după ce ați atins
token-uri sau cărți

Găsiți 
ecrane

de protecție,
nu ca să fim departe,

ci ca să fim în siguranță

semne
care arată clar 

ce e permis și ce nu e, 
cel puțin deocamdată

Găsiți 

Întrebați,
bibliotecarul:

noi nu ne-am schimbat

 
Lectura

vă ajută sa evadați
fără să încălcați 

regulile

Avem multe
e-book-uri:
Dacă nu găsiți 

la raft ce căutași,
încercați la MediaLibrary
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KIT
DE COMUNICARE

Benzi de podea   
H 8cm L100cm imprimate 
pe material adeziv 
antiderapant;
COD: BB027

Ștampile de podea   
cu diametrul de 30 cm 
imprimate pe material 
adeziv antiderapant; 
COD: BB027

Săgeți
de dimensiuni 25x15cm 
imprimate pe material 
adeziv antiderapant;
COD: BB027

2

3

4

Multumim
biblio eca ta
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Poster 
de dimensiunea 35cm x 
50cm tipărit full color pe 
hârtie de 150gr; Poate fi 
folosit și ca prezentare 
video pe ecrane.
COD: BB027

5

KIT
DE COMUNICARE

Covid is in the air

your libra

Dar nu uita sa ramâi 
în contact cu 

prietenii si familia

your libra

your libra

Urmeaza un stil de viata sanatosLupta împotriva fake news si 
promoveaza comunicarea corecta si 

non-violenta

your libra

Avem nevoie de empatie

your library.

 E adevarat ca nu ne putem îmbratisa,
 însa doar fizic
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COMUNICAREA NU SE REFERĂ DOAR 
LA RECOMANDAREA DE NORME 
COMPORTAMENTALE, CI DEVINE ELEMENT 
INTEGRANT AL SPAȚIULUI, UNDE EMPATIA ȘI 
OSPITALITATEA REPREZINTĂ VALORI ABSOLUTE

KIT
DE COMUNICARE
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Ștampile adezive 
cu diametrul de 12cm, 
aplicabile pe ecrane de 
plexiglas sau oriunde 
doriți;COD: BB027

6

KIT
DE COMUNICARE

Covid is 
  in the air

Dar nu uita 
sa ramâi 
în contact 

cu 
prietenii si 

familia

Lupta împotriva fake news si 
promoveaza comunicarea corecta si 

non-violenta
Urmeaza un 
stil de viata 
sanatos
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Pentru a optimiza prezența 
în sălile de studiu am creat 
această tablă. 
Este plasată la intrarea 
în camere, utilizatorul 
își semnalează prezența 
așezând o față magnetică 
pe tablă, și, prin urmare, 
disponibilitatea spațiilor încă 
libere. 
COD: BB029

TABLA PENTRU 
REZERVĂRI DE LOCURI

Cu acest semnal numeric 
vă direcționăm către 
căutarea mesei dvs.

TABLA PENTRU REZERVĂRI DE MESE DE 
STUDIU, FĂCUTE DIN FIER VERNISAT CU PULBERI 
TERMOREZISTENTE, ÎMPREUNĂ CU UN SET DE 40 
DE PLACEHOLDERE MAGNETICE CU FIGURI 

ȘI MULTE ALTELE...
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DISPENSER
COLOANĂ

DISPENSER COLOANĂ DIN FOAIE DE FIER DE 
2MM GROSIME, VOPSITĂ CU PUDRE EPOXIDICE 
TERMOREZISTENTE, CARE GARANTEAZĂ O 
REZISTENȚĂ CE LE FACE SĂ FIE POTRIVITE CHIAR 
ȘI PENTRU UTILIZARE ÎN EXTERIOR. CU SUPORT 
PENTRU FLACONUL DISPENSERULUI, COMPLETATĂ 
CU RAFT PENTRU PACHETE DE MĂNUȘI ȘI 
COMUNICARE GRAFICĂ ÎN PELICULĂ  / FILM PRE-
SPLIT.

Sticla de dezinfectant și mânușile 
nu sunt incluse. 

 
Dimensiuni:

  L 22cm, H 145cm, P 26cm

COD: SP02MG
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COȘ 
PENTRU MĂNUȘI ȘI 
MĂȘTI

Coș pentru aruncarea mănușilor și/sau a 
măștilor, antișoc, cu capac rotativ (Grafică 
măști)   
COD: BB031M

Coș pentru aruncarea mănușilor și/sau a 
măștilor, antișoc, cu capac rotativ (Grafică 
mănuși)     
COD: BB031G

Coș pentru aruncarea mănușilor și/sau 
a măștilor, din oțel inoxidabil, cu capac 
rotativ (Grafică măști)
COD: BB033M

Coș pentru aruncarea mănușilor și/sau 
a măștilor, din oțel inoxidabil, cu capac 
rotativ (Grafică mănuși) 
COD: BB033G
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COȘ PENTRU 
CARANTINAREA 
CĂRTILOR

Coș "pentru carantinarea cărților”, 
din polipropilenă, stivuibil, cu capac 
COD: BB035

.



PENTRU CUNOAȘTEREA 
COSTURILOR ELEMENTELOR 
DIN ACEST PROGRAM, SAU 
PENTRU A PRIMI O COTAȚIE 
SPECIFICĂ PENTRU NEVOILE 

DVS. CONTACTAȚI-NE, 
TEHNICIENII NOȘTRI SUNT 
LA DISPOZIȚIA VOASTRĂ 

info@clouonline.com           +390362.542910



CLOU | Via Farga 4/6, 20825 Barlassina (MB)
info@clouonline.com 
Tel: +39 0362 542910

A U TO R I I

Design: Eleonora Pozzi, Eleonora Sambugaro
Graphic Design: Sara Spimpolo
Technical Design: Luca Rava, Pierangelo Spimpolo
Bibliotecă și consultanță economică : Simona Villa


