
A4+ är ett modulsystem där vi tagit hänsyn till ett vardagsliv utan begränsningar. Varje 
modul är en A4 hög, men den slutliga höjden anpassar du själv – från en till sex. 
Sex olika höjder som kombineras med fyra olika bredder och två olika djup.
A4+ tillverkas i vår egna anläggning i småländska Rydaholm. Där ställer vi höga krav 
på allt från råvaror till produktion och distribution.

Möjligheterna med A4+ är många, kontakta oss för att skapa den ultimata 
förvaringslösningen för din arbetsplats!

A4+

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



A4+ är ett genomtänkt förvaringssystem med flexibla lösningar. Måtten är anpassade efter den 

vanligaste pappersstorleken, A4, därav namnet. Sortera pärmar, post eller källsortering 

i dessa moduler och skapa ordning och reda.

Möjligheterna är många, kontakta oss för att skapa den ultimata förvaringslösningen!
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Standardmått
Kan även kundanpassas

Specifikationer

Teknisk information

Modulerna är grunden i A4+ och kan byggas på sockel, mobilt 

på hjul eller som tätpackning på rälsbundna vagnar. Modul-

erna kan byggas samman med avstånds-, vägg-, sorterings- 

och miljömoduler. Moduler som är 3, 4 och 5xA4 kräver en 

bindhylla, 6xA4 har två st bindhyllor. Gavlarna är förborrade 

i underkant för infästning av sockel. Sockel finns i höjder-

na 115 mm och 157 mm. Modulerna levereras monterade, 

alternativt omonterade. Detta gäller inte för modul 1xA4 som 

alltid levereras monterad. Omonterade moduler finns även i 

tillbyggnadssektioner. 

Max belastning 100 kg / hyllplan, gäller för både 19 och 22 

mm lamellträ. Max belastning för en hyllsektion är 400 kg.

Invändiga mått:

Gavlarna är hålborrade med c/c 32 mm för flyttbara hyllplan. 

Hyllplanen är 19 mm tjocka.

Diskskiva kan levereras i tjocklek 19, 23, 25, 30 mm.

Modulerna i djup 380 kräver inte diskskiva då 380-moduler har 

en heltäckande topphylla, som klarar lätt belastning. Diskskiva 

25 mm djupare än modulen finns som tillval. 

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Tillbehör

Sockel 115 mm sammansatt med kopplingsbeslag och 

tillverkad av 19 mm spånskiva belagd med mörkgrå 

högtryckslaminat F7912 som standard. Vit högtryckslaminat 

som tillval. Sockeln har fyra justerbara fötter och är flyttbar, 

vilket gör att modulen kan placeras dikt mot en vägg som 

har golvlist. Justering av sockel kan göras ovanifrån genom 

justeringshål i bottenskiva. Täckbrickor medföljer till juster-

ingshålen. Möbeln kan i stället för sockel även levereras med 

justerbara ben eller svängbara hjul. (främre hjulpar låsbart).

Hyllplan finns till samtliga modulbredder och djup.

Tidskrifthyllplan med bakomvarande magasin till samtliga 

modulbredder med djup 380 mm.

Utdragsskiva till modulbredder 600, 800 och 890 mm.

Dörrar i höjder 1xA4 till 6xA4 till samtliga modulbredder. Dörr 

höjd 1/2xA4 och dörr med postinsläpp till modulbredd 310 

mm. 

Dörr anpassad i höjd för utdragsskivan (de blir tillsammans 

2xA4). Glasdörrar i höjder 2xA4 och 3xA4 till samtliga modul-

bredder.

Lådor 1/2xA4 och 1xA4 till alla modulbredder och djup, 

postmappsskåp mm. Till källsortering levereras lådor i höjder 

anpassade efter kärlhöjden.

Hängmappsram 1xA4 för A4 format till modulbredd 800 mm, 

med djup 380 och 580 mm. Hängmappsram 1xA4 för folio till 

modulbredd 890 mm, med djup 380 och 580 mm. 

Lådinredning till hängmappsram för A4 och A5 blanketter. 

Front till hängmappsram. Hängmappar i olika format. 

Cylinderlås till dörrar och lådor finns i 5 typer. Enklare cylin-

derlås av möbeltyp, kraftigt cylinderlås ASSA 593/1850 samt 

till dörrar även cylinderlåsning med spanjolett. Elektroniska 

låssystem kan erhållas med kod eller RFID. 

Sorteringshyllorna finns i 3 utföranden: genomskinlig 

akrylplast (plexi), grå pulverlackerad stålplåt eller vit pulverlac-

kerad stålplåt. 

Kan levereras som ventilerad garderob med stång, krokar, spe-

gel och gummimatta. Garderob och personlig förvaring finns 

med sluttande tak. Handtag erbjuds i flertalet utföranden.  

Nedfrästa handtag samt handtag anpassade till funktionshin-

drade finns.

Informationsskyltar att sätta på lådor och dörrar finns i ett an-

tal olika textalternativ även i blindskrift. Bokstöd kan levereras.

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. Hyllplan till modulbredd 800 och 890 mm 

tillverkas av 19 mm lamellträ. Förstärkta hyllplan med 22 mm 

lamellträ kan fås i samtliga bredder. Ryggen är som stan-

dard 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 

vitpigmenterad askfanér, bokfanér eller björkfanér.

Lackutförande:

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

i valfri kulör.



Tillbehör Tillbehör

Ben
Ställbara fötter

Möbellås
Inkl. 2 nycklar 

Profilhandtag
Rostfri look
200 mm / 40 mm

Infällnadshandtag
Svart
160 x 50 mm

Tidskrifthyllplan
B: 310 - 890

Låda, djup 380
B: 310 - 800 

Hjul
Bromsbara hjul

Hänglåsklinka
Exkl. lås

Infällnadshandtag
Rostfri look
160 x 50 mm

Profilhandtag
Svart / Vit
200 mm / 45 mm

Utdragshylla
B: 600 - 890 

Låda, djup 380
B: 310 - 800

Belysning

Kodlås
Elektroniskt

Knopp
Rostfri look / Krom
25 Ø / 28 mm djup

Lådinsats
D: 600 - 890

Låda, djup 580
B: 310 - 800

Akryllucka
Finns i flera storlekar

Dörrsats i glas

Kodlås
Manuellt

Knopp
Rostfri look / Blank
20 Ø / 28 mm djup

Hängmappstag
D: 380, 580

Låda, djup 580
B: 310 - 800

Krokar
Plast / Aluminium

RFID-lås
Lås upp med kort, tagg eller Bluetooth. 
Administrering lokalt eller via molntjänst.

Handtag
Matt (standard) 
Blank, vit, svart
c/c 128 mm

Övriga tillbehör

Lås

Handtag

Hyllplan och lådor

3.

4.

6.

5.

1.

2. 7.

8.

9.

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

F7912 (standard)
Mörkgrå högtryckslaminat

Tillval
Vit högrtryckslaminat

W0083
10 liter

W0089
Säckhållare
125 liter

W0084
19 liter

W0101
Vagn
För kartonger

W0015
60 liter

W0015
42 liter
Inklusive 2 skiljeväggar

W0115 / W0116
Vagn 
För 60 och 90 liters kärl

W0017
21 liter

W0013
Rullkärl 
140 liter

W0012
Rullkärl 
190 liter

Kärl för källsorteringsmoduler
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