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Kunskap är tung att bära. En hylla slår sig så lätt, en fog går gärna upp. Därför 

ställs speciella krav på förvaring av böcker och dokument. Krav på material, 

konstruktion och hantverksskicklighet. Lundqvist Inredningar har ett halvt sekels 

erfarenhet inom området.

Lundqvist Inredningar är ett mycket specialiserat företag. Eftersom vi bara 

gör en typ av produkter har vi också tid och kraft att fokusera på utveckling och 

estetik. Det är en del av vår tradition att söka innovativa lösningar på ett problem 

som följer den samlande människan. Hur stora mängder information som än 

kan sparas på en hårddisk, kommer vi människor alltid att omge oss med böcker, 

papper och föremål. Under årens lopp har Lundqvist förnyat sin förvaring för hem 

och offentlig miljö många gånger, och våra produkter  finns i dag på kontor, skolor 

och museer, i arkiv, butiker och vanliga vardagsrum. 

Tillverkningen av Lundqvists ledande inredningsserier, Klassika och A4+, sker 

vid fabriken i Rydaholm, mitt i det svenska möbelriket. Ytterligare ett snickeri  finns 

i Gnesta. Gemensamt för dem båda, är att de drivs av entusiaster som samlar 

intryck på höjden, bredden och djupet. Som tror på valfriheten. Det är ju där 

kunskapen börjar. 

Inte för att han var särskilt fyrkantig eller inrutad. Det var bara det, att han 

gillade ordning och reda – och hyllsystemet på hans kontor tillät inget som var 

större än en A4. 

A4+ har kommit till därför att alla inte är lika. För att vi alla skiljer oss åt, 

som personer och som yrkesmänniskor. A4+ är ett modulsystem där vi tagit 

hänsyn till ett vardagsliv som inte låter sig standardiseras. Varje modul är en 

A4 hög, men den slutliga höjden anpassar du själv – från ett till sex. Sex olika 

höjder som kombineras med fyra olika bredder och två olika djup. 

Resultatet är mer än 500 moduler att välja bland. Addera sedan luckor, 

lådor, inredning, beslag, ben, socklar och hjul, bestäm träslag eller beställ 

en personlig kulör. Alla delar kan  flyttas, tas bort eller byggas på efter hand. 

Möjligheterna att påverka är oändliga.

Upplevelse och personligt uttryck har varit viktigt när vi utformat A4+. 

Men vi har också lagt stor vikt vid effektivitet. Alla yttre mått är avvägda för 

att ge rummet rymd. Alla inre mått är anpassade för maximerad förvaring. 

Hur mycket det ska gå att bygga på höjden inuti modulen bestämmer du 

förstås själv, med hjälp av inredningen; mer än en A4, eller mindre. 

Vi hörde talas om en direktör
som kastade alla trycksaker större än en A4
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Modulerna i A4+ ger alla möjligheter att skapa fritt. 

Den här loungemiljön karaktäriseras av en väggtäckande 

förvaringslösning, 5 A4 hög. Luckor i två olika modeller har 

använts för att skapa variation – den öppna förvaringen 

framhävs av inbyggda spotlights. Luckorna i valnötsfaner 

med trycklås ger extra kontrast mot den vita stommen. 

Förverkliga egna idéer och framhäv med ljus.

x 2

x 3

x 2

x 2

x 3
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Tidskriftshyllan är ett effektivt sätt att lyfta fram egna eller andras trycksaker. Bakom luckan  finns en generös förvar ingsyta som sparar tid och arbete. 

Tidskriftshyllan fås i höjder från en upp 

till sex A4 och kombineras i valfri bredd. 

Den här lösningen är fem A4 hög. 

Enstaka partier i ekfaner kontrasterar 

mot de vita ytorna. 

1 x3 x x 1
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Kompaktkontoret med allt i ett har även inbyggd återvinning.

Den här lösningen med skåpmoduler, postfack, inbyggd 

miljöstation, tidskrifthållare och överskåp ger komplett 

funktion på minimal yta. Med sina nätta mått, 60x60 cm, 

passar miljöstationen perfekt in i systemet utan att sticka 

ut på någon sida. De breda utdragslådorna rymmer plats för 

miljöboxar för källsortering men kan även förses med häng-

mappar. Totalhöjden för hela systemet är fem A4, bredden. 

3310 mm. Stomme och luckor i björkfaner kontrasteras av 

tåliga arbetsytor i röd linolium och gråa sorteringshyllor.

x 1

x 1

x 1

x 2

x 4

x 4

x 3
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Minimaskiner parkerar till höger. Vi andra tar en fi kapaus.

Alla golvstående moduler i A4+ kan fås med sockel. 

Lösningen kombinerar två höjder för optimal arbetsställning; 

en för skrivarbete och en för hantering av fax, skrivare och andra 

småmaskiner. Vi har valt olika färger på stommarna för att ge 

kombinationen extra liv; en svart och en vit skapar 

oväntade kontraster. 

x 8x 3x 1

x 2x 2x 2



Postsortering kräver bra avställningsytor och gömslen för skrymmande emballage. Fria ytor och rörlighet är viktigt – här ska många kunna samsas på en och samma gång.  

Förvaringsmodulen i askfaner ger rotation i 

rummet, höjd två A4. Samtliga arbetsytor är i 

tåligt laminat. Miljöstationen har hög kapacitet 

och kan placeras fristående. Samtliga bänkar och 

skåp är utrustade med skjutdörrar och handtag. 

Arbetsbänkarna fi nns i två specialhöjder, för 

sittande eller stående arbete. 

x 4

x 1

x 1

x 1

x 3

x 2

12 13

x 3
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Alla skåp i A4+ kan hängas direkt på väggen. Intrycket blir luftigt och förvaringen är lätt att nå.

Vägghängda lösningar är ett effektivt sätt att skapa utrymme.

I konferensrummet ger utdragslådor och skåp smidig förvaring av 

pennor och anteckningsblock. Det går snabbt att städa undan inför 

nästa möte. Den här en A4 höga kombinationen i zebranofaner har 

försetts med en skiva i samma träslag. Lundqvists skivor kan 

även fås i laminat, linoleum eller valfri lack.

x 6

x 8

x 2
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En funktionell reception som kombinerar det representativa med det praktiska. Här fi nns mycket att se, men inget att dölja.

Receptionen ska möta många olika 

arbetsuppgifter och behöver funktion och 

förvaring därefter. I miljön kombineras en öppen 

yta med effektiv post- och materialhantering. 

Sideboardet står på blankkromade skenor. Ytan 

i lackad valnöt är ett av många faneralternativ. 

De vitlackerade väggskåpen är en A4 höga och 

har försetts med lättgående skjutdörrar. 

Också skåpet utmed kortväggen har skjutdörrar 

och passar bra för t ex skor och väskor. 

Modulen till höger har utrustats med 

blankettarkiv och en praktisk, 

utdragbar arbetsyta. 

1 x

1 x

4 x

1 x

3 x
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Det går att kombinera modulärt tänkande med effektiv förvaring. Hurtsarna på hjul och det ”liggande arkivet” med lådor gör det enkelt att möblera om efter behov. 

Hurtsen är två A4 hög och försedd med praktiska hjul. 

Lådarkivet på benstativ är tre A4 högt – alla lådorna är 

mjukt gående och utrustade med stopp. Skåpsystemet i 

bakgrunden är sex A4 högt och står på sockel. Både skåp 

och lådor har knoppar i matt krom. Ryggen har samma 

ytbehandling som övriga sidor, vilket gör att modulerna 

kan fl yttas runt eller användas som rumsavdelare. 

x 3

x 6

x 9

x 18

x 2

x 4

x 3



Ett ovanligt genomtänkt förvaringssystem

A4+ är inga färdiga hyllor. Istället sätter du själv ihop din förvaring. Systemet består av åtta höjder, fyra bredder och två djup plus 

inredningsdetaljer och specialmoduler. Allt går att kombinera hur du vill! Och vilken kombination du än väljer från början kan delar  flyttas om, 

tas bort eller byggas på efter hand. Därmed är A4+ förvaringssystemet som rättar sig efter behoven, inte tvärtom.

8 höjder
1xA4=371 mm

2xA4=723 mm
2,5xA4=898 mm

1,5xA4=545 mm

3xA4=1075 mm
4xA4=1427 mm
5xA4=1779 mm
6xA4=2131 mm

4 bredder
310 mm, 600 mm, 800 mm, 890 mm

2 djup
380mm, 580 mm

För socklar, ben eller hjul 
tillkommer 115 mm, 
157 mm respektive 
100 mm.

Inredning

1.  Hyllplan  2.  Lådor  3.  Hängmappslådor  4.  Luckor  5.  Dörrar  6.  Glasdörrar  7.  Tidskriftshyllor  8.  Sorteringshyllor

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5. 6. 7. 8. 9.

 Disk för sittande arbete eller för höga kotorsmaskiner, höjd 660 mm  2.  Disk, höjd 838 mm  3.  Disk för stående arbete, höjd 1013 mm  4.  Miljöstation med plats för 
pappersåtervinning, höjd 1155 mm  5.  Öppen garderob med klädstång, höjd 1894 mm  6.  Garderob med hel dörr  7.  Garderob med luckor  8.  Förvaringsskåp  9.  Postfack

21 22



Bakom skrivbordet På gemensamma ytor



I garderoben I kopierings- och printerrummet



500 moduler, obegränsade möjligheter
Här är de XX vanligaste

Hylla 2×A4+  
höjd bredd djup

838 310 380
838 600 380
838 800 380
838 890 380

Hylla 3×A4+  
höjd bredd djup

1190 310 380
1190 600 380
1190 800 380
1190 890 380

Hylla 4×A4+  
höjd bredd djup

1542 310 380
1542 600 380
1542 800 380
1542 890 380

Hylla 5×A4+   
höjd bredd djup

1894 310 380
1894 600 380
1894 800 380
1894 890 380

Dörr enkel A4+   
höjd bredd

1×A4 310
2×A4 310
3×A4 310
4×A4 310
5×A4 310

Dörr dubbel A4+   
höjd bredd alt. bredd

1×A4 600 800 890
2×A4 600 800 890
3×A4 600 800 890
4×A4 600 800 890
5×A4 600 800  890

Hängmappsram 
med front  
bredd djup

800 380

Tidskriftshylla 
med magasin  
bredd

310
600
800
890

Låg disk
höjd bredd djup

660     310 580
660     600 580
660     800 580
660     890 580

Låg disk 
med dörrar
höjd bredd djup

660      310 580
660      600 580
660      800 580
660      890 580

Disk 2×A4
höjd bredd djup

838 310 580
838 600 580
838 800 580
838 890 580
880 310 580
880 600 580
880 800 580
880 890 580

Disk 2×A4 
med dörrar 
höjd bredd djup

838 310 580
838 600 580
838 800 580
838 890 580
880 310 580
880 600 580
880 800 580
880 890 580

Lådhurts 2×A4 
höjd bredd djup

838 310 580
880 310 580

Hög disk
höjd bredd djup

1013   310 580
1013   600 580
1013   800 580
1013   890 580

Hög disk 
med dörrar
höjd bredd djup

1013   310 580
1013   600 580
1013   800 580
1013   890 580

Diskskiva
höjd djup

19 605 löpmeter
max längd 2470 mm

19 800  löpmeter
max längd 2470 mm

HYLLOR

DISKAR

Vägghylla 1×A4
höjd bredd djup

371 310 380
371 600 380
371 800 380
371 890 380

Vägghylla 2×A4
höjd bredd djup

723 310 380
723 600 380
723 800 380
723 890 380

VÄGGHYLLOR

Miljömodul
för 140 resp 
190 l plastkärl
höjd bredd djup

1155   600   600
1155   650   750

Sorteringsmoduler
höjd bredd djup

371 310   380
723 310   380
1075       310   380

Sorteringsmoduler
höjd bredd djup

371 600   380
723 600   380
1075       600   380

Sorteringsmoduler
höjd bredd djup

371 890   380
723 890   380
1075       890   380

Sorteringshylla

Underskåp 2×A4
utan dörrar, 
med utdragshylla
höjd bredd djup

1155   600   380
1155   890   380

Underskåp 2×A4
med dörrar och 
utdragshylla
höjd bredd djup

1155   600   380
1155   890   380

Hylla med 14 
sorteringshyllor 
och underskåp 
med utdragshyllor
höjd bredd djup

1561 600   380

Hylla med 21 
sorteringshyllor 
och underskåp 
med utdragshyllor
höjd bredd djup

1561 890   380

Tidskrifthylla 5×A4
höjd bredd djup

1894 310   380

Tidskrifthylla 10×A4
höjd bredd djup

1894 600   380

Tidskrifthylla 15×A4
höjd bredd djup

1894 890   380

Garderob med dörr
höjd bredd djup

1894 310   580

Privatfack 
med 5 st fack
höjd bredd djup

1894 310   380

Privatfack 
med 3 st fack
höjd bredd djup

1894 310   380

Postsorteringsfack 
med 10 fack
höjd bredd djup

1894 310   380

SPECIALMODULER

Låda 1/2 x A4+ 
höjd bredd djup

½×A4 310   380
½×A4 600   380
½×A4 800   380

Låda 1 x A4+   
höjd bredd djup

1×A4 310   380
1×A4 600   380
1×A4 800   380

Låda 1/2 x A4+   
höjd bredd djup

½×A4 310
½×A4 600

Låda 1 x A4+   
höjd bredd djup

1×A4 310 
1×A4 600 

Extra hyllplan   
bredd djup

310
600
800
890

Hylla 1×A4+  
höjd bredd djup

486 310 380
486 600 380
486 800 380
486 890 380

Hylla 6×A4+   
höjd bredd djup

2246 310 380
2246 600 380
2246 800 380
2246 890 380

27 28

500 moduler, obegränsade möjligheter

Extra hyllplan   
bredd   djup

310 380
380
380
380

600
800
890

Dörr enkel A4+   
höjd bredd

1×A4 310
2×A4 310
3×A4 310
4×A4 310
5×A4 310

Dörr dubbel A4+   
höjd bredd alt. bredd

1×A4 600 800 890
2×A4 600 800 890
3×A4 600 800 890
4×A4 600 800 890
5×A4 600 800  890

Låda 1/2 x A4+ 
höjd bredd djup

½×A4 310   380
½×A4 600   380

Låda 1 x A4+   
höjd bredd djup

1×A4 310    380
1×A4 600    380 

580
580

½×A4 800 580

580
580

1×A4 800 580

580
580
580
580



29

Postfack. Med luckor som lämnar 
en öppen springa förvandlas hyllplan 
till låsbara postfack. 

Effektiv förvaring.  A4+ tar inte 
mer plats än nödvändigt, eftersom 
hyllorna innehåller så lite outnyttjat 
utrymme som möjligt. 

Bänkskivor.  För alla hylldjup samt 
för djupet 800 mm har vi bänkskivor. 
De tillverkas i laminat, linoleum eller 
fanér eller efter dina personliga 
önskemål. 

Rygg. Alla våra moduler har kan få 
en snygg rygg. Säg till om du önskar 
det.

Sockel.  Sockeln är gjord av mörk-
grått slitstarkt högtryckslaminat. 
Den är justerbar för att enkelt kunna 
kompensera till exempel ett lutande 
golv. 

Hjul.  För mobil förvaring kan du 
välja låsbara hjul. 

Hålrader.  För valfri placering av
hyllplan, dörrar, lådor, tidskriftshyllor 
och hängmappsramar.

Vitrindörrar. Glasdörrar förvandlar 
enkelt förvaringsmöbeln till ett snyggt 
skåp. 

Sortering.  Det är enkelt att hålla 
ordning på post och andra dokument 
med snygga sorteringshyllor i lackad 
plåt. 

Lås.  Till alla våra dörrar och luckor 
kan du välja lås istället för handtag 
eller knopp. Låsen fi nns både med 
centralnyckel eller med unika nycklar 
till varje. 

Beslag.  I alla våra luckor och dörrar 
är det markerat var du ska sätta 
handtag eller knoppar. Vi har ett 
urval av beslag att välja bland, men 
vill du välja själv passar alla handtag 
i standardstorlek. 

Tidskriftshylla.  Det lutande hyll-
planet, med en snygg och praktisk 
list längst ned, håller ordning på dina 
tidskrifter. Den är även en lucka för 
att utrymmet bakom tidskrifterna ska 
kunna utnyttjas. 

Hängmappar.  Våra hängmappar 
kan monteras både med eller utan
front. Möjligheten att ha häng-
mappar på djupet 380 mm är unikt 
för A4+.

Förvaringskvalitet i detalj

Skjutdörrskåp 2×A4
höjd bredd djup

838 890   380
838 1200    380

Skjutdörrskåp 2×A4 600
höjd bredd djup

838 890   580
838 1200    580

Krönskiva Belysning Utdragshylla
bredd djup

600     380
800 380
890     380
600     580
800 580
890     580

Benmedsats
höjd djup

157 380
157 580

Dörrsats
höjd bredd

371 600
371 800
371 890
723 600
723 800
723 890
1075 600
1075 800
1075 890
1427 600
1427 800
1427 890
1779 600
1779 800
1779 890

Dörrsats glas
höjd bredd

371 600
371 800
371 890
723 600
723 800
723 890
1075 600
1075 800
1075 890

VägglistHjulsats
höjd

115
157

TILLBEHÖR

SKJUTDÖRRAR

Benställning
höjd 

120 
150 

Skjutdörrskåp 3×A4
höjd bredd djup

1190 890   380
1190 1200     380

Skjutdörrskåp 3×A4 600
höjd bredd djup

1190 890   580
1190 1200    580

Skjutdörrskåp 4×A4
höjd bredd djup

1542 890   380
1542 1200     380

Skjutdörrskåp 5×A4
höjd bredd djup

1894 890   380
1894 1200    380

Skjutdörrskåp 5×A4 600
höjd bredd djup

1894 890   580
1894 1200    580

Skjutdörrskåp vägg 1 A4
höjd bredd djup

371 890   380
371 1200    380

Skjutdörrskåp vägg 2 A4 
höjd bredd djup

723 890   380
723 1200    380

Källsorteringstråg
höjd bredd djup

275 375   265
 

Källsorteringstråg
med två  flyttbara 
skiljeväggar
höjd bredd djup

285 565    365

Returkärl
140 l
190 l

Tidskriftshyllplan

Skjutdörrskåp 4×A4 600
höjd bredd djup

1542 890   580
1542 1200    580

Dörr enkel A4+   
höjd bredd

1×A4 310
2×A4 310
3×A4 310
4×A4 310
5×A4 310

20
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KNOPP 32/33

HANDTAG 73/72 HANDTAG 83/82 HJUL

Våra handtag
I Lundqvists egen beslagsserie ingår metallknoppar och handtag i tre olika modeller. Varje modell  finns i matt eller blank krom. 

A4+ kan även levereras med låsbara lådor och dörrar, dessa monteras då på fabriken. Dörrar och lådor är förborrade (inte rakt igenom) 

för att passa vilket handtag du än väljer av våra modeller. Du kan också beställa utan handtag om du har ett eget alternativ.

Våra träslag och vår palett

Om du föredrar A4+ i faner  finns en rad olika träslag att välja mellan. Vitt är standardfärg när du väljer A4+ med laminatyta. 

Självklart har du möjligheten att fullt ut styra ditt färgval med tanke på rummet och inredningen. Våra tåliga socklar är alltid grå, 

eftersom de ytbehandlats med en extra tålig färg som står emot dammsugare och golvmoppar. Men även här fi nns möjligheten 

att välja en annan kulör.

BJÖRK BOK EK

EBENHOLTZ OLIVASKMAHOGNY MAHOGNY MÖRKBETS

JACCARANDA WENGE ZEBRANO

VIT LAMINAT

VALFRI NCS-KULÖR

31

KNOPP 22KNOPP 53



32 33

 A4+ finns även tillgängligt som arkivsystem på skena. Ett annorlunda sätt att kombinera förvaring och display i till exempel ett showroom.  

Arkivmodulerna, som även fi nns i högre varianter för klassisk arkivering, delas av med en rygg på 

mitten och har hyllor på båda långsidorna. De enheter som placeras längst ut på kanterna har en 

hel baksida för att ge ett samlat intryck. Arkiven fås i såväl lackat som fanerat utförande. 

(Kontakta Lundqvists säljare för offert.)
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Kombinera öppenhet och slutenhet i de olika modulerna, för maximal flexibilitet. 

Den här konferenslösningen utnyttjar systemets 

alla  flexibla egenskaper. I den två A4 höga modulen 

kombineras lådor med skåpsluckor samtidigt 

som de öppna ytorna gör det lätt att komma åt 

tidskriftsamlare och pärmar. 

4 x

3 x

6 x

2 x
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A4+ är ett  flexibelt alternativ för alla kontorets utrymmen. Garderoben passar lika bra i omklädningsrummet som i receptionen. 

Garderoben är ett praktiskt sätt att skapa ordning och reda 

i en miljö där många människor vistas. Den här lösningen 

är fem A4 hög och omfattar även en stång för galgar. 

Inredningen kan kompletteras med hyllor för skor, väskor 

och accessoarer. Garderoben kan också utrustas med lås – en 

lösning som går att tillämpa på alla moduler i serien.

15 x
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Förvaring helt på ben ger ett luftigt intryck.

Kombinationen av ekfaner och röd lack gör mötesplatsen 

mindre formell. Väggskåpen, två A4 höga, har försetts med 

vitrindörrar. Det röda ”espressoskåpet” rymmer glas och 

porslin. Handtag och knoppar ur Lundqvists egen serie. 

x 1 x 3

x 1 x 3

x 5x 3

x 4



Här samlas alla nödvändiga 

funktioner på en liten yta. 

Det vägghängda skåpet, två A4 högt, 

gör det lätt att städa och den lägre 

delen erbjuder praktisk höjd för en 

fristående skrivare. 

Blankettsorteringen sker smidigt i 

ögonhöjd medan småattiraljer 

döljs i lådorna. 

Små gester kan göra stor skillnad. Variationer i stommar, luckor och bänkskivor gör det möjligt att leka med kontrasterna.

3 x

3 x

1 x

12 x

40 41

2 x

2 x



42 43Individuell färgsättning. Lack i alla kulörer; stomme, lådfronter och luckor.

Färgsätt förvaringssystemet med företagets egen kulör.

Den här skåpsenheten bygger också mönster med en sinnrik 

kombination av luckor i olika höjder, alla låsförsedda. 

Lösningen, som är fem A4 hög, står på sockel. 

x 4x 4
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Skapa liv i  korridorer och andra ytor som annars lätt står outnyttjade. Det fl exibla minikontoret 

med postsortering tar liten plats, utan att hindra fl ödet. Den praktiska arbetsplatsen passar inte 

bara på kontor utan även på lager och i verkstadsmiljöer där det behövs en fungerande lösning för 

administration. Plats för post, pärmar och redskap – miljöstationen är av den större, fristående 

modellen. 

Det gående kontoret.

x 15

x 3

x 1

x 3

x 2

x 3
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SWEDEN

Stockholm tel +46(0)8-6239800, fax +46(0)8-357980 

Göteborg tel +46(0)31-863650, fax +46(0)31-864316 

Malmö tel +46(0)40-103960, fax +46(0)40-125438

www.lundqvistinredningar.se · info@lundqvistinredningar.se

NORWAY

Oslo tel +4722676360, fax +4722676366

www.lundqvist.no · info@lundqvist.no

A4+, ett unikt system för effektiv förvaring
I mer än 70 år har Lundqvist Inredningar varit Sveriges ledande företag inom
förvaring. Vi formger och producerar effektiva och flexibla förvaringslösningar
av hög kvalitet. A4+, Lundia och Klassika är några av våra kända inredningsserier
för arkiv, lager, kontor, butiker och privatbostäder.

Lundqvist Inredningars kvalitets- och miljöarbete bedrivs enligt standard ISO 9001 
respektive ISO 14001.

Lundqvist Inredningar förbehåller sig rätten att ändra i produkternas utförande.
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