
I Lundia Träs hyllsystem möts design och praktiska lösningar. 

Vi skräddarsyr en lösning som passar ditt förvaringsbehov och dina lokaler. 
Välj mellan en enkel bokhylla för dina böcker och ägodelar, eller ett stadigt arkiv för 
kompakt förvaring. Lundia Trä tillverkas av stark norrländsk furu som torkas i våra 
egna ugnar för att ge bästa styrka och kan kombineras med fronter, dörrar, handtag 
och belysning efter dina önskemål. 

Produktionen sker på vår anläggning i Gnesta. Där ställer vi höga krav på allt från 
råvaror till produktion och distribution. 

LUNDIA TRÄ ARKIV

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. Fylld yttergavel
2. Front, fanerad, lackerad eller textil kläd
3. Gavelklämma
4. Väggfäste
5. Rygg, vitlackad träfiberskiva
6. Utdragshylla längd 740, 940, 1140 mm

     djup 250/270, 300, 400 mm
7. Hängmappsram med front,

längd 800, 1000 mm - djup 300, 400 mm
8. Stödbyglar höjd 210 mm och 275 mm, vitlackerade
9. Etikettlist, plast 80 x 17 mm
10. Etiketthållare, plåt 70x20
11. Infoskylt, A5, A4
12.  Tidskriftshylla furu, längd 800, 1000 och 1200 mm, djup 350
mm

längd 800 och 1000 mm, djup 450 mm
13. Krysstag
14. Skrivskiva furu, inklusive tippspärr. Längd 800 och 100 mm

Djup 400/300 och 600/400 mm
15. Insvängd hylla furu, längd 800 och 1000 mm, djup 250/400
mm
16.  Ställbar fot.

17. Mellanvägg, höjd 130, 180, 230, 280, 330 och 430 mm.
    djup 300, 400, 500 och 600 mm

18. Hyllplan
19. Belysning
20. Klädstång
21. Pärmstöd, vitlackerat
22.  Hyllavskiljare 250, 300, 400 mm, höjd 180 mm
23. Pärmstyrare, djup 300 och 400 mm
24. Öppen gavel
25.  9-lådsfack, höjd 400 mm
26. 6-lådsfack, höjd 400 mm
27. Sockel furu, längd 800, 1000 och 1200 mm

    höjd 65 och 165 mm
28.  Dörrar
29.  Lås till dörr
30. Ritningshurts A1, längd 1000 mm

            djup 750 mm, höjd 330 mm



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, 600 och 750 mm. 

Vagnsdjupet blir då 505, 565, 625, 825, 1025 mm.

Gaveldjupet 240 mm tillverkas i maximal gavelhöjd 2100 mm.

Totalhöjden på vagn är 1005, 1505, 1925, 2005, 2105, 2275, 

2375, 2475, 2625, 2775 eller 2975 mm inkl. räls, men exkl. 

eventuell pallning. Tätpackningen placeras minst 50 mm från 

vägg till första skenan. På andra sidan bygger laminatfronten 

med draghandtag eller rattdrift ca 110 mm. Tröskelplåten vid 

skenorna bygger 150 mm. Vi rekommenderar dessutom minst 

800 mm för tätpackningens betjäningsgång.

Invändiga mått:

Innermått mellan gavlarna är 767, 967 resp 1167 mm. 

Hålborrningen för hyllplanen är c/c 50 mm.

Hyllplanet är 19 mm tjockt.

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Teknisk information:

De öppna gavlarna tillverkas av 32 x 44 mm klass A virke. De 

spåras för hyll-vinkeljärnet och borras för sprintar var 50:e mm. 

I yttergavlarna borras sprinthålen bara på insidan. De fyllda 

yttergavlarna tillverkas av 32 x 44 mm virke, i övrigt lika ovan.

Hyllplanet tillverkas av 80-115 mm breda furustavar. 

Det innebär att hyllplanet blir i det närmaste okänsligt för fukt-

förändringar.

Krysstag ska användas i minst var tredje hyllsektion.

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

rattdrift drivs vagnarna av en rälskedja, och kraftbehovet är då 

ca 0,05% av total-vikten. Vi rekommenderar att räls och vagnar 

monteras av våra montörer. Viktigt är en absolut vågrät mon-

tering av rälsen. I vissa fall är det aktuellt med nedgjutning av 

räls i golvet.

Material:

Stomme i Norrländsk furu. Mellangolv i laminatbelagd 

spånskiva. Vagn i kallvalsad svensk stålplåt i specialprofil med 

kullagrade stålhjul. Dekorfront i 19 mm laminatbelagd spånski-

va. Ryggar och gavelfyllningar i dubbelsidig, vit träfiberskiva. 

Hyllplan lackade i vattenburen UV-lack. Gavlar lackerade med 

vattenburen klarlack.

Standardmått

Höjder                        Längder            Djup

2980
2880
2580
2480
2380
2280
2180
2080
1980
1880
1830
1730
1480
1380
  880         
                            832          1032               1232                    270   300   400    500       600        750

   
Öppen gavel 
furu klarlack

Fylld ytter–
gavel furu 
klarlack

Specifikationer

Belastningsprov:

Följande prov är utfört av Statens Provningsanstalt och avser 

brottbelastningsgränsen för olika dimensioner av hyllplan.

Den tillåtna lasten är beräknad med 4-faldig säkerhet. Den 

färdiga hyllans kapacitet bestäms också av hyllgavlens bärkraft. 

Tillåten maximal belastning per enhet är 600 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.

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.
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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 Trä kompaktarkiv

Kontakta oss för en anpassad lösning efter din lokal

Stationära hyllor Kompaktarkiv

Prov 1 

1050 kg

940 kg 

950 kg

740 kg 

740 kg

780 kg

Hylldimension

800x300 mm

800x500 mm

1000x500 mm

1200x500 mm

1000x750 mm

1200x750 mm

Prov 2 

1110 kg

740 kg 

950 kg

710 kg 

730 kg

750 kg

Tillåten belastning

270 kg per hyllplan

200 kg per hyllplan

200 kg per hyllplan

180 kg per hyllplan

180 kg per hyllplan

180 kg per hyllplan

Tillbehör:

Lundia Trä 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.



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

Lådfack
H: 400 B: 967 D: 400

Klädstång
B: 800-1200 D: 400-600

Hyllavskiljare
H: 180 D: 250, 300, 400

Hängmappsram med front
B: 800, 1000, 1200 D: 300, 400

Dörrar
H: 400-2000 B: 500-1000

Pärmstöd
H: 260

Utdragshylla
B: 765, 965, 1165 D: 250-400

Ritningslådfack A1
B: 967 D: 400

Mellanvägg
H: 130-430 D: 240-600

0500-N Valfri kulör

Pulverlack

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

8503
Standard

Fanér 0,8 mm

-90
Askfanér 
vitpigmenterad

-60
Björkfanér

-50
Bokfanér

-70
Ekfanér

Våtlack

Dekorfront

Vagn

Textil

Laminat (Standard)

-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister

Högtryckslaminat
Matchande ABS-kantlister

Valfri textil

Färg och material

Vitlaserad Valfri bets

Pristillägg tillkommer för lasering och bets.
Kontakta Lundqvist Inredningar för offert.

Lasering och bets

Klarlackad furu 
Standard

Stomme

Mellangolv

3500N 
Standard grå laminat

Laminat



Det miljövänliga materialet Så jobbar vi

Våra tjänster

För att nå en cirkulär ekonomi behöver vi designa för hållbarhet och återbruk. Därför är trä ett av våra 
favoritmaterial. Vi har arbetat med träproduktion sedan 1939 och vet vilka fördelar materialet bidrar med!

• Lundia Trä tillverkas av furu från Norrlands skogar och är starkt och tåligt.
• Trä binder koldioxid! Genom att välja hyllor i trä i stället för stål hjälper du till att bromsa den
negativa klimatpåverkan.
• Det leder inte värme eller elektricitet, toppen ur brandsynpunkt!
• Allt spill från produktionen använder vi för att torka trät samt värma upp fabriken i Gnesta.
• Trä har en lång livslängd och är anpassningsbart för framtida kompletteringar, på så vis lever våra
Lundia-arkiv längre och står stadigt i många år!

• Vi producerar efter order och skapar inga onödiga lager.
• Produktionen sker i Sverige där vi följer rådande lagstiftning både ur arbets- och miljösynpunkt.
• Vår produktion inom Sveriges gränser minskar även på distanssträckor och utsläpp.
• Vi uppmuntrar till att återanvända materialet i våra produkter och komplettera nuvarande inredning.
• Att komplettera ditt arkiv blir enkelt då vi har egen produktion.

Montering  
Vid direktbeställning av inredning från oss erbjuder vi alltid montering som tillval. Våra montörer har lång 
erfarenhet av möbelmontage och arkivinstallation. Vid inköp av arkiv rekommenderar vi starkt att i så lång 
uträckning som möjligt använda Lundqvists montörer för att säkerställa att installation sker på ett 
tillfredsställande sätt och att ert kompaktsystem fungerar underhållsfritt i många år framöver.

Flytt  
Ska ni byta lokal och funderar på att köpa ett nytt kompaktarkiv till nya adressen?
Det lönar sig att först kontakta oss för bedömning av er befintliga inredning. Ett Lundqvist-arkiv har mycket 
lång livslängd, och tål både en och två flyttar! Vi erbjuder nedmontering, flytt och uppmontering. 
Är det ett äldre system har vi även viss möjlighet att komplettera eller ersätta sådant som är daterat. Kanske 
behöver du endast komplettera med dekorfronter och din gamla trotjänare blir som ny – både klimatsmart 
och kostnadseffektivt! 

Service  
Vi utför även service av arkiv som behöver ses över. Kontakta oss för inbokning av serviceärendet och någon 
av våra duktiga montörer ser över problemet och kommer med en lösning!




