
I Lundia Ståls hyllsystem möts design och praktiska lösningar. 

Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov och dina lokaler. 
Välj mellan ett stadigt arkiv för kompakt förvaring eller en stationär hylla för dina böcker 
och ägodelar. Lundia Stål tillverkas av kallvalsad svensk stålplåt för att ge bästa styrka 
och kan kombineras med fronter, dörrar, handtag och belysning efter dina önskemål.

Produktionen sker i Sverige och ger oss insyn i tillverkningsprocessen för att 
säkerställa materialets kvalitet och miljökrav. 

LUNDIA STÅL

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

Lundia-serien rekommenderas av Byggvarubedömningen för dess innehåll, produktion 
och livscykel. Läs mer om rekommendationen på www.byggvarubedomningen.se
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1. Front, fanerad, lackerad eller textilklädd
2. Rygg, plåt
3. Utdragshylla längd 800 och 1000 mm 

Utdragshylla djup 300 och 400 mm
4. Hängmappsram, längd 800 och 1000 mm 

Hängmappsram, djup 300 och 400 mm
5. Utdragslåda längd 800 och 1000 mm 

Utdragslåda djup 300 och 400 mm 
Utdragslåda höjd 65, 100 och 175 mm

6. Belysning
7. Hyllavskiljare, djup 270 och 300 mm

Hyllavskiljare, höjd 170 och 270 mm
8. Låda, längd 800 och 1000 mm

          djup 400 och 500 mm, höjd 330 mm
9. Dörrar, plåt
10. Lås till dörr
11.  Krysstag 



Specifikationer

Utvändiga mått:

De tre olika hyllängderna 800, 1000 och 1200 mm, gör att 

hyllställen kan byggas i längderna 830, 1030, 1230, 1630, 1830 

osv med 200 mm-intervaller. Max längd är 12 m.

Gaveldjupet är 270, 300, 400, 500 och 600 mm. 

Vagnsdjupet blir då 565, 625, 825, och 1025 mm.

Totalhöjden på vagn är 1920, 2280, 2640 eller 3000 mm inkl. 

räls, men exkl. eventuell pallning vilket motsvarar 5 A4, 6A4, 

7A4 respektive 8A4 höjd.

Vi rekommenderar minst 800 mm för arkivets betjäningsgång.

Invändiga mått:

Hålborrningen för hyllplanen är c/c 36 mm, eller projektspecifikt.

Hyllplanens tjocklek är 30 mm upp till djup 400mm, 500mm 

och djupare har tjocklek 35mm.

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Gavel i vit pulverlack

Material:

Gavlar och hyllplan i kallsvalsad svensk stålplåt. Mellangolv i 

laminatbelagd spånskiva. Vagn i kallvalsad svensk stålplåt i 

specialprofil med kullagrade stålhjul. Golvskivor kan 

levereras i flera utföranden. Laminerad eller lackad 

spånskiva, brandskyddad spånskiva med ytskikt av laminat 

eller fuktskyddad plywood med ytskikt av laminat. 

Vagnar, gavlar och hyllplan är epoxypolyesterlackade med 

järnfosfatering som grund. Vagnarna som standard i grå 

pulverlack 8503. Dekorfront i lackerad plåt eller MDF i 

standard vit eller valfri kulör.

Tillbehör:

Lundia Stål har alla de tillbehör som behövs för att göra 

den precis så effektiv som nödvändigt. Till exempel: bok- 

och pärmstöd, hängmappsram med front, dörrar med flera 

låsalter-nativ (cylinderlås, kodlås och RFID-lås), tavelnät, 

klädstång, lådor, ritningslådor, gavelfyllning, utdragshylla, 

lateral 2-punkts mappskena, zippelskena, låsning av valda 

hyllställ, framkant-list, bakkantlist, delningsplåt, gavelutfyllnad, 

väggfäste m.m.

Höjder

2623
2515
2236
2155
1903
1795

Längd Djup

270 300 400 500832 1032 1232 600

Standardmått

Teknisk information:

Hyllplanen är kantbockade och vilar på 4st hyllbärare. 

Minst varannan sektion stagas med krysstag eller ryggplåt.

Erforderligt kraft vid draghandtag är ca 1% av totalvikten, vid 

rattdrift drivs vagnarna av en rälskedja med inbyggd 

slirkoppling, och kraftbehovet är då ca 0,05% av totalvikten.

Vi rekommenderar att räls och vagnar monteras av våra 

montörer. Viktigt är en absolut vågrät montering av rälsen. 

I vissa fall är det aktuellt med nedgjutning av räls i golvet.

Specifikationer

Belastningsprov:

För hyllplanen är maxbelastningen 80 kg. Önskas högre 

hållfasthet går det att komplettera med hyllförstärkning.

Den färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens 

bärkraft. Tillåten maximal belastning per enhet är 500 kg, 

oberoende av antalet hyllplan. 

Tätpackens bärkraft bestäms också av vagnshjulens tillåtna 

belastning. Per dubbelsektion och hjulbalja tilllåts för 2 hjul 600 

kg, vid 3 hjul 800 kg och vid 4 hjul 1000 kg.

I vissa fall avgör även golvets bärkraft. En tätpack väger med 

“standardinnehåll” ca 500-700 kg per kvadratmeter.

Går även att komplettera med belysning monterad på hyllorna 

som automatiskt tänds och släcks när gången öppnar sig.

För förvaring av backar och korgar i modulsystem erbjuder vi 

gavlar med integrerad VARIO-flex/tilt-sida för upphängning av 

backar/korgar i ett antal olika varianter, höjd anpassas efter 

projekt. 

Vi erbjuder även produkter för att organisera arkivalierna, som 

mappar, arkivboxar och olika typer av uppmärkning. Personlig 

utrustning som hyllvagnar, trappstegar, plattformstrappa samt 

rullpallar levereras.

Eldrift:

Lundqvists arkivvagnar kan kompletteras med eldrift. Med ett 

enkelt knapptryck rör sig vagnarna så att gången öppnas där 

du befinner dig. Systemet erbjuder en rad möjligheter till indi-

viduella anpassningar av köregenskaperna. Användaren kan 

själv utföra programmering av köregenskaperna genom 

uppkoppling av en Windows PC mot styrkortet. 

Systemet erbjuder hög säkerhet och kan fås med dubbel avkän-

ning mot person eller föremål som kan bli hinder för vagnens 

gång. Samtliga elektronikdelar är enkelt utbytbara genom Plug 

and Play. Systemet är mycket beprövat och används av olika 

arkivsystemleverantörer runt om i världen.

Sedan starten 2001 har ca 20.000 eldrifter levererats och är 

fortfarande i bruk.
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Så många meter kan du spara

Med ett kompaktarkiv får du plats med mer på mindre yta!

Illustrationen nedan visar hur många meter du sparar med Lundia Stål kompaktarkiv

Kontakta oss för en anpassad lösning efter din lokal

Stationära hyllor Kompaktarkiv

Hylldimension

800x270 mm

800x300 mm

800x400 mm

800x500 mm

1000x270 mm

1000x300 mm

1000x400 mm

1000x500 mm

1200x270 mm

1200x300 mm

1200x400 mm

1200x500 mm

Tillåten belastning

80 kg per hyllplan

80kg per hyllplan

80 kg per hyllplan

150 kg per hyllplan

80 kg per hyllplan

80kg per hyllplan

80 kg per hyllplan

150 kg per hyllplan

80 kg per hyllplan

80kg per hyllplan

80 kg per hyllplan

100 kg per hyllplan

Entresolplan:

I lokaler med takhöjd över 4,5 meter kan man fördubbla lagring-

skapaciteten genom att välja till ett entresolplan. Ett mellanplan 

med kompaktarkiv byggs ovanpå det undre kompaktarivet.





Övriga fronter

Valfri textil Spegel

Färg och material

9010
Standard

Gavlar och hyllplan

Pulverlack

0500-N Valfri kulör

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

Fanér 0,8 mm

-90
Askfanér 
vitpigmenterad

-60
Björkfanér

-50
Bokfanér

-70
Ekfanér

Våtlack

Dekorfront

Laminat (Standard)

-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister

Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Pulverlack

8503
Standard

Vagn

Mellangolv

3500N 
Standard grå laminat

Laminat

Tillbehör

Handtag
Krom 

Möbellås
Inkl. 2 nycklar 

Rattdrivning
Finns i krom och vit

Hänglåsklinka
Exkl. lås

Kodlås
Elektroniskt

Eldriven panel

Kodlås
Manuellt

RFID-lås
Elektroniskt

Drivning

Lås

Belysning
B: 610, 1210, 1510

Utdragshylla
H: 800, 1000 D: 300, 400

Hyllavskiljare
H: 170, 270 D: 270, 300

Dörrar
Plåt

Hängmappsram
B: 800, 1000 D: 300, 400

Låda
H: 330 B: 800, 1000 D: 400, 500

Hängmappslåda
B: 800, 1000, 1200 D: 300, 400


