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Förmodligen världens 
bästa hyllsystem
I Lundia Trä hyllsystem möts design och praktiska lösningar. 
Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov 
och dina lokaler. Välj mellan stationär förvaring eller ef-
fektiv tätpackning. Kanske önskas en kombination av båda? 
Fronten på hyllorna anpassar vi så att de blir en stilsäker 
inredningsdetalj som passar just din miljö. Systemet lämpar 
sig bra för alla företag som behöver mycket förvaring med 
hög tillgänglighet. Du kan förvara nästan vad som helst i 
hyllsystemet; maskindelar, läkemedel, färg, böcker eller tid-
ningar. All produktion sker på vår anläggning i Gnesta. Där 
ställer vi höga krav på allt, från råvaror till produktion och 
distribution. Lundqvist Inredningars kvalitets- och miljö-
arbete bedrivs enligt standard ISO 9001 respektive 
ISO 14001.
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Stora utrymmen på liten yta

Material:
Hyllan:  Norrländsk furu

Vagn:  Kallvalsad svensk stålplåt i specialprofil
med kullagrade stålhjul.

Färg och ytbehandling:

Hyllan:  UV-lack, mot tillägg även i bets

Vagn:  Pulverlack

Standard mått (mm):

Längd:  800, 1000, 1200

Djup:  240, 250, 300, 400, 500, 600, 750

Gavelhöjder: 880, 1380, 1480, 1730, 1830, 1880,
1980, 2080, 2180, 2480, 2580, 2880, 2980

Utrymme är pengar. Ett kompaktarkiv är lösningen. Du får plats 
med nästan dubbelt så mycket med en kompaktförvaring. Med 
hjälp av Configura, vårt ritsystem, trollar vi fram utrymmen i vilken 
lokal som helst. Ge oss en enkel skiss av dina lokaler eller bjud in 
oss så ger vi dig en uppfattning om vad vi kan erbjuda. Pris, antal 
hyllmeter, vikt och leveranstid.
 När vi är överens om utförandet kan du luta dig tillbaka. Vi tar 
hand om hela processen. Tillverkning, transport och montering.

Tåligt trä med många fördelar
Lundia Trä hyllsystem tillverkas av stark norrländsk furu som torkas 
i våra egna ugnar för att ge bästa styrka. En hyllsektion kan bära 
600 kilo och ett enskilt hyllplan klarar 180 kilo.
 Trä är underhållsfritt och leder varken värme, elektricitet eller 
magnetism. Materialet behåller sin form och sin belastningsför-
måga vid höga temperaturer och innehåller heller inga kemiska 
tillsatser eller avger några farliga ämnen. Sammanfattningsvis är 
trä skonsamt mot de föremål som förvaras och som en bonus är 
materialet ljuddämpande.

Trä – det klimatsmarta alternativet!
Genom att välja hyllor i trä i stället för stål hjälper du till att brom-
sa den negativa klimatpåverkan tack vare att trä binder koldioxid.

Eftersom vi producerar i egna anläggningar har vi dessutom full-
ständig kontroll över tillverkningsprocessen och kan säkerställa 
miljökraven. Lundqvist Inredningars kvalitets- och miljöarbete 
bedrivs enligt standard ISO 9001 respektive ISO 14001.

Generösa garantier
Med våra hyllsystem följer en femårig garanti som gäller såväl 
hyllsystem, tillbehör och montage. Skulle något, mot förmodan, 
gå sönder finns allt du behöver inom rimligt avstånd på fabriken i 
Gnesta. Vi levererar på ett dygn. Dessutom har vi lokala montörer 
som kan besöka dig med kort varsel. 

Referenser
Våra hyllplan bär upp allt från skor till böcker, journaler och optisk 
utrustning världen över. Vill du, förser vi dig gärna med referenser.

Vi finns nära dig
Bra affärer görs öga mot öga. Därför månar vi våra lokala försälj-
ningskontor.  Där kan du snabbt och enkelt träffa din Lundqvistare 
i verkligheten.

RITAD AV Nisse Jansson

DATUM 24/5 2007

SKALA 1:100

RITNINGSNR. 20070109_1356_0005

HYLLMETER 1938.82 m
Kund:

Objekt:

Namn:

Kälkvägen 33, 756 47 UPPSALA. Tel 018-14 06 00, Fax 018-14 06 01
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Kompaktarkiv som designdetalj
Ett kompaktarkiv vänder sin vackra sida mot dig och kan bli rummets viktigaste 
inredningsdetalj. Du kan välja vilket utseende du vill på gavlarnas fronter. Fanér, lack i 
företagets egna färger eller ett snyggt laminat. 
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Material på fronter

Lackerad MDF Fanerad Textilt klädd
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Lätt att förflytta!
En fullastad arkivvagn kan väga flera ton. I mindre arkiv behöver vagnarna bara ett handtag för att 
kunna flyttas utan ansträngning medan ett lite större arkiv kräver rattdrivning. Då kan du enkelt flytta 
vagnen med bara ett finger. Även mindre arkiv bör utrustas med rattdrift om de används frekvent.

I riktigt stora anläggningar med omfattande hyllsystem och hög aktivitet är el en bra lösning. Med en 
enkel vridning av knappen öppnas gången mellan hyllorna upp. Dubbla motorblockeringar, slirkoppling 
och fotoceller gör Lundia Trä med eldrivning till ett säkert alternativ.
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1 Front, fanerad, lackerad eller   
 textil kläd

2 Gavelklämma

3  Väggfäste

4  Rygg, vitlackad träfiberskiva

5  Utdragshylla, längd 740, 940, 1140 mm,  
 djup 250/270, 300, 400 mm

6  Hängmappsram med front, längd   
 800, 1000 mm, djup 300, 400 mm
 (hängmappsram utan front finns ej  
 med i bild)

7  Stödbyglar höjd 210 mm och 275  
 mm, vitlackerade

8  Etikettlist, plast 80 X 17 mm

9  Etiketthållare, plåt, 70 X 20 mm

10   Tidskriftshylla furu, längd 800, 1000  
 och 1200 mm, djup 350 mm, längd  
 800 och 1000 mm, djup 450 mm

11   Skrivskiva furu, inklusive tippspärr,  
 längd 800 och 1000 mm, djup   
 400/300 och 600/400 mm

12   Insvängd hylla furu, längd 800 och  
 1000 mm, djup 250/400 mm

13   Ställbarfot

14   Mellanväggar, höjd 130, 180, 230,  
 280, 330 och 430 mm, djup 300,   
 400, 500 och 600 mm

15   Belysning

16   Pärmstöd, vitlackerat

17   Bokstöd, vitlackerat

18   Hyllavskiljare, 250, 300 och 
 400 mm, höjd 180 mm

19   Pärmstyrare, djup 300 och 400 mm

20   Lådhurts, längd 800 och 1000 mm,  
 djup 400 och 500 mm, höjd 
 330 mm

21   Sockel furu, längd 800, 1000 och   
 1200 mm, höjd 65 och 165 mm

22  Dörrar

23   Lås till dörr

24   Ritningshurts A1, längd 1000 mm,  
 djup 750 mm och höjd 330 mm
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Tillbehör

Belysning Ritningshurts A1 Lådhurts

Hängmappslåda Utdragshylla Mellanvägg

Klädstång Dörrar Bokstöd och stödbyglar



SVERIGE

Stockholm tel 08-6239800, fax 08-357980 Göteborg tel 031-863650, fax 031-864316 Malmö tel 040-103960, fax 040-125438

www.lundqvistinredningar.se · info@lundqvistinredningar.se

NORGE

Oslo tel +4722676360, fax +4722676366

www.lundqvist.no · info@lundqvist.no

Lundia-hyllan – en klassiker av rang
1947 startar den unge snickarmästaren Harald Lundqvist sin verksamhet vid Brunkebergs 
torg i Stockholm. Han har då uppfunnit världens första ”knock-down-möbel”, en hylla 
som skickas till kunder som ett platt paket och sedan kan monteras av vem som helst 
med hjälp av en skruvmejsel. Produkten är mycket tålig och snart har Lundqvist kontrakt i 
32 länder. Från Finland till Venezuela tillverkas den unge snickarmästarens hylla!

I dag kan du få Lundia i stål också. Lundia-hyllan håller för mycket höga belastningar. 
Det är vanligt att tala om produktens livslängd. Det gör inte vi. Våra produkter har längre 
livslängd än våra kunder. Det är vi stolta över!
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