
A4+ Kontorskompakt är som namnet avslöjar, den kompakta förvaringslösningen för 
kontoret. Skåpen är monterade på rälsbundna vagnar för att spara yta och förvarar pärmar, 
papper och annat material som behöver en smidig plats på kontoret. Modulerna levereras 
som standard med draghandtag i rostfritt utförande. 

Kontakta oss gärna så ritar vi fram ett förslag till dina lokaler!

A4+ Kontorskompakt 

www.lundqvistinredningar.se 
info@lundqvistinredningar.se
08-623 98 00





Specifikationer

Material:

Gavlar, topp, bottenhylla samt hyllplan är tillverkade av 19 mm 

spånskiva belagd med direktlaminat, högtryckslaminat, fanér 

eller lackat. Dörrar och lådfronter är tillverkade av 16 mm 

spånskiva belagd med direktlaminat, högtryckslaminat, fanér 

eller våtlack. Förstärkta hyllplan med 22 mm lamellträ kan fås 

i samtliga bredder. Ryggen är som standard tillverkad av 3,2 

mm träfiberskiva med insida i samma utförande som stomme. 

Rygg i 10 mm alt. 12 mm spånskiva belagd med direktlaminat, 

fanér eller lackat på båda sidorna finns som tillval. 

Alla kantlister i matchande ABS.

Längd på räls och antal moduler anpassas efter projekt.

Draghandtag i rostfritt utförande som standard.

Laminatutförande:

Gavlar, topp-, rygg, bottenhylla och mellangavlar i vitt laminat.

Högtryckslaminatutförande:

Gavlar, topp-, bottenhylla, mellangavlar och dörrar: vit högtryck-

slaminat enl. EN 438–2:2005. Rygg i vit direktlaminat.

Fanérutförande:

Gavlar, topp-, rygg, bottenhylla, mellangavlar och dörrar i 

vitpigmenterad askfanér, bokfanér eller björkfanér.

Lackutförande:

Gavlar, topp-, rygg, bottenhylla, mellangavlar och dörrar lackade 

i valfri kulör.

Mått:

Höjd (mm) 1584, 1894 

Hyllplansbredd (mm) 600, 800, 890 

Djup (mm) 334 

Längd (mm) Rälsens längd anpassas efter projekt.

Hylla 4 x A4
H: 1584 B: 600 + 600

Hylla 5 x A4
H: 1894 B: 600 

Hylla 4 x A4 
H: 1584 B: 600

Andra mått offereras på förfrågan. 



Färg

0500-N 

Vit
Valfri kulör

Startkostnad tillkommer för lackering i valfri kulör, 
för 0500-N – ingen startkostnad.

Fanér 0,8 mm

-60
Björkfanér

-50
Bokfanér

Våtlack

Laminat

-10 (standard)
Direktlaminat vit
Matchande ABS-kantlister

Valfri kulör
Direktlaminat
Matchande ABS-kantlister

Övrig laminat

-90
Askfanér 
vitpigmenterad

-05
Valfri högtryckslaminat från 
Formica Colours
Matchande ABS-kantlister


