Vi älskar böcker ! Lundqvisthyllan Klassika
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Vi älskar böcker!
Vi har gjort bokhyllor i snart 60 år. Bokhyllor som används
på så vitt skilda områden som kontor, arkiv, förråd, skolor,
museer, affärer och i hem. Men de har ett gemensamt; de är
gjorda för att bära böcker. Böcker i alla former och mängder.
Alla hyllor är svensktillverkade och byggs med en massiv
granlamell som omgärdas av vacker faner. Även om vi håller
på traditionen när det gäller kvalitén har vi förnyat oss vad
gäller designen.
Våra hyllor är ritade och producerade för att du ska kunna
kombinera hyllor, gavlar, dörrar, tidningshyllor, träslag och
handtag som du själv vill. I den här broschyren hittar du våra
nyheter och naturligtvis även den klassiska bokhyllan. I slutet
av broschyren hittar du alla moduler, tillbehör och träslag som
finns i vårt sortiment.Titta gärna in på vår hemsida för mer
inspiration och för att hitta din närmsta återförsäljare.
Så, alla bokälskare, vänd blad och se om ni hittar något som gör
er och era böcker rättvisa.

Inne på verkstaden stiftar Harald Lundqvist, företagets
grundare och ledare genom många år, förnyad bekantskap
med hyveln.

bokhyllan i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.

2 st tillbyggnadssektion lt12058
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Stilren Klassika
Slå dig ner för en stilla stund framför brasan med en
god bok. Vad kan du mer begära? Här har vi byggt
en stilren förvaringsmöbel i ek. Med praktiska dörrar
döljer du förvaringsutrymmen och skapar samtidigt en
lugn och avslappnad miljö. Här ser du även att tidskriftshyllan som oftast hittas i offentlig miljö, har en given
plats i hemmet.

4 st tidskriftshylla
ltid60

1 st grundsektion
lg12060

2 st slät enkeldörr
ld11060

bokhyllan i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.
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Ljust och fräscht

1 st grundsektion
lg23090

2 st tillbyggnadssektion lt23088

1 st (par) frostad
glasdörr ld11090-00

Den vita bokhyllan är tillbaka. Det ger en fräsch och neutral
bakgrund för såväl böcker som vackra föremål. Här har vi byggt
vår Klassika med vitrindel genom att använda dörrar i frostat
glas. Även här har tidskriftshyllan fått sin plats och bakom det
lyftbara hyllplanet ﬁnns utrymme för att förvara äldre exemplar
av tidningar.
2 st tidskriftshylla
ltid90

Så här har vår Klassika sett ut i 60 år!
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bokhyllan i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.

Mysig nostalgi
Den mörka mahognyn är tillbaka igen. Med tända ljus och
mjuka kuddar skapas en charmig atmosfär i boudoirstil.
En exklusiv Klassika som passar i såväl sällskapsrum som
köksmiljö. Här har vi byggt samman en bredare hylla med
släta trädörrar och en öppnare del som ger en snygg inramning
av böcker och prydnader.

1 st grundsektion
lg20090

3 st tillbyggnadssektion lt20033

1 st (par) slät trädörr
ld11090
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13
bokhyllorna i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.

Med plats för böcker
Så här har vår Klassika sett ut i 60 år! Och här är boken
verkligen i fokus. Den perfekta hyllan för arbetsrummet
med plats för allt du behöver. Här ser du hyllan i klassisk,
naturfärgad mahogny med låsbara ramdörrar i trä.
Låssatsen ﬁnns som valbart tillbehör.

1 st grundsektion
lg20060

2 st tillbyggnadssektion lt20058

3 st enkel ramdörr
ld07060rt

samt i den vänstra:
2 st tidskriftshylla
ltid60

14

15

Även om vi håller på traditionen när det gäller kvalitén
så har vi förnyat oss vad gäller designen.

bokhyllan i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.

16

Loungen är tillbaks
För oss på Lundqvist är det här en ny variant av vår klassiska
hylla. Grunden är densamma, men här syns varken böcker eller
handtag. Istället låter vi bokhyllan tala och försköna rummet
med sin vackra valnöt. Som gjort för att dölja det som inte ska
synas men ändå ﬁnnas tillgängligt.
I den här kombinationen har vi valt dörrar med trycklås och
topphylla med belysning (tillval).

1 st grundsektion
lg23060

7 st slät enkeldörr
ld11060

4 st tillbyggnadssektion lt23058

2 st slät enkeldörr
ld08060
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bokhyllan i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.
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Med en doft av Asien
Här består vår Klassika av en sektion kubsystem, kombinerad
med ramdörrar i ek och glasfyllning. Genom att variera
antal hyllplan ﬁnns det plats för såväl större som mindre
prydnadsföremål. Resultatet blir en modern matplats med
asiatisk touch.

1 st grundsektion
lg23090

4 st tillbyggnadssektion lt23033

2 st (par) ramdörr med
glasfyllning
ld11090rg

bokhyllan i denna miljö är
uppbyggd av dessa delar.
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Klassiskt i ny kombination

3 st underdel
lu08090

Bokhyllan pryder sin plats i den vackra 1800-tals lägenheten.
De klassiska materialen valnöt och vitlack känns nytt och fräscht
tillsammans. För att skapa dynamik har vi valt att bygga hyllan
med djupa underskåp och en lättare överdel. Hyllplanen är i valnöt
(tillval). Resultatet blir en modern hylla med klassiska inslag.

21
3 st låda ll1090u

3 st överdel
90/180 (måttet är
specialbeställt)

3 st (par) ramdörr med
träfyllning ld06090rt
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som ger extra stadga.

GRANLAMELL: massiv träskiva som består av
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STÖDFANER: Tunn skiva av enklare träslag

230

på enklare trä.

FROSTAD GLASDÖRR TILL BREDD 60
LD06060-00/ LD07060-00/ LD08060-00/ LD11060-00

27,5

SLÄT TRÄDÖRR (PAR) TILL BREDD 90
LD06090/ LD07090/ LD08090/ LD11090

200

FANER: Tunn skiva av ädelt träslag som limmas

KNOPP - 32/33

HÖRNHYLLA
LHÖRN200/ LHÖRN230

120

MAHOGNY NATUR

200

VIT LACK

88

120

MAHOGNY MÖRKBETS

35

88

88
230

LÅSSATS
TRYCKLÅS

27,5

27,5

27,5

GRUNDSEKTION
LG12060/LG20060/LG23060

35

35

27,5

ÖVERDEL
LÖ15090/ LÖ15060

70

22

27,5

27,5

27,5

60

KNOPP - 21/23

50

UNDERDEL
LU08060/ LU08090

120

GRUNDSEKTION
LG12090/LG20090/LG23090

SLÄT DÖRR TILL BREDD 60
LD06060/ LD07060/ LD08060/ LD11060

27,5

27,5

27,5

27,5

27,5

230

60

120
27,5

27,5

50

230

90

60

60

27,5

60

60
200

90

90

90

60

200

VALNÖT

90

150

Med Lundqvisthyllan Klassika kan du skapa en egen bokhylla
efter dina behov. Modulerna går att kombinera med varandra i
oändlighet, några förslag hittar du på våra miljöbilder.

150

Välj mellan metallknoppar eller handtag i totalt 6 olika
modeller. Varje modell ﬁnns i Matt nickelförkromad,
Mattförkromad och Högglansförkromad. Kan även levereras
med låsbara lådor och dörrar. Dessa monteras 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 vill välja ett
eget alternativ.
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Eftersom vi gör, och alltid har gjort, bokhyllor
som ska tåla böcker är våra hyllplan extra stabila.
Kärnan är av stark granlamell (inte en spånskiva
som lätt sviktar), däröver kommer ett stödfaner och
sedan ett ytfaner i sju olika träslag med miljövänlig
skyddslack eller en miljövänlig vitlack.
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Modulerna
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EK

Våra handtag
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BJÖRK

Våra hyllor tål böcker
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TOPPHYLLA SAMT KRÖNSKIVA KAN KOMPLETTERAS
MED BELYSNING
ÄNDELSE PÅ ARTIKELNUMMER SOM ANGER TRÄSLAG:
-20 BJÖRK, -30 EK,
-60 MAHOGNY NATUR, 62 MAHOGNY MÖRKBETS,
-70 VALNÖT NATUR, -90 VIT 0502-Y
Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i produkternas
utförande och/ eller konstruktion utan att särskilt meddela detta.
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www.lundqvistinredningar.se

