
A4+ Post- och källsortering består av 3 separata moduler som kan kombineras fritt eller 
användas separat. Kan även kombineras med övriga bänkskåp i kopieringsrummet för 
optimal förvaring.

Inkasthålet är försett med en pulverlackerad plåt för att skydda kanten från slitage.
Sockeln är som standard i mörkgrå högtryckslaminat. Komplettera med valfri bänkskiva, 
gärna i högtryckslaminat för att få en så hållbar arbetsyta som möjligt! Modulerna levereras 
som standard med profilhandtag i rostfri look. Andra knoppar, handtag eller lås på förfrågan. 

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

A4+ Post- och källsortering 

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.

Laminatutförande:

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

Högtryckslaminatutförande:

Gavlar, topp-, bottenhylla, mellangavlar och dörrar: vitt högtry-

ckslaminat enl. EN 438–2:2005. Rygg i vitt direktlaminat.

Fanérutförande:

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

menterad askfanér, bokfanér, björkfanér eller ekfanér.

Lackutförande:

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

i valfri kulör.

Mått:

Höjd (mm) 1057 inkl. sockel på 157 mm. *

Bredd (mm) 472 

Djup (mm) 580 

*Vid integrering av någon av modulerna tillsammans med 

andra bänkskåp ur A4+ serien anpassas sockelhöjden.

10 16 020-
Inkommande post i häng-
mappar i folioformat *

10 16 021-
Utgående post * *

10 16 022-
Källsorteringsenhet för 
60-literskärl

* mappar ingår ej
* * anpassad för postens blå plastback



Tillbehör

Sorteringskärl
60 liter

Profilhandtag
Rostfri look
200 mm / 40 mm
Standard 40 mm

Infällnadshandtag
Svart
160 x 50 mm

Infällnadshandtag
Rostfri look
160 x 50 mm

Profilhandtag
Svart / Vit
200 mm / 45 mm

Knopp
Rostfri look / Krom
25 Ø / 28 mm djup

Knopp
Rostfri look / Blank
20 Ø / 28 mm djup

Handtag
Matt / Blank / Vit / Svart
c/c 128 mm
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Push-open

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

Sockel

-90
Askfanér 
vitpigmenterad

-05
Valfri högtryckslaminat från 
Formica Colours
Matchande ABS-kantlister

Standard
Mörkgrå högtryckslaminat
F7912

Tillval
Vit högrtryckslaminat


