
Originalet sedan 1939! Lundia Trä bokhylla blandar design och praktiska lösningar för 
hem och kontor.

Bokhyllan är stabilt utformad i norrländsk furu, torkat i våra egna ugnar.  Produktionen 
sker på vår anläggning i Gnesta, där vi ställer höga krav på allt från råvaror till produk-
tion och distribution. Lundia Trä passar lika bra som tålig lagerhylla som i hemmet, 
med plats för böcker och alla dina ägodelar du vill visa upp lite extra. Med våra tillbehör 
som bokstöd, dörrar och lådfack kan du skapa din unika Lundiahylla, anpassat efter 
dina önskemål. Ett tips är att addera vår skrivskiva och skapa en praktisk arbetsyta för 
hemmakontoret eller när du behöver ett extra bord, smidigt!

LUNDIA TRÄ

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



Specifikationer

Standardmått

Höjder                        Längder            Djup

2980
2880
2580
2480
2380
2280
2180
2080
1980
1880
1830
1730
1480
1380
  880         
             532     832          1032               1232            240  270   300   400    500      600        750

   
Öppen gavel 
furu klarlack

Fylld ytter–
gavel furu 
klarlack

Utvändiga mått:

De tre hyllängderna 500, 800, 1000, 1200 mm, gör att Lundia 

kan byggas i följande längder 530, 830, 1030, 1230, 1630, 1830 

osv. i 200 mm-intervaller. 

Djupet är 240, 270, 300, 400, 500, 600, 750 mm.

Gavelhöjden är 880, 1380, 1480, 1730, 1830, 1880, 1980, 2080, 

2180, 2280, 2380, 2480, 2580, 2880 och 2980 mm.

Invändiga mått:

Innermåttet mellan gavlarna är 767, 967 resp. 1167 mm.

Hålborrningen för hyllplanen är c/c 50 mm.

Hyllplanets tjocklek är 19 mm.

Sockelhöjden är 65 resp. 165 mm.

Specialmått för hyllbredd eller djup på förfrågan.

Teknisk information:

De öppna gavlarna (och fyllda yttergavlar) tillverkas av 32 x 

44 mm klass A virke som hopfogas med tre tvärstycken. De 

är spårade för hyllvinkeljärnet och borrade för sprintar var 50:e 

mm.

I yttergavlarna borras sprinthålen bara på insidan. Den fyllda 

mellangaveln tillverkas av 36 x 44 mm virke, i övrigt lika ovan. 

Fyllningen består av dubbelsidig, vit träfiberskiva.

Hyllplanet tillverkas av 100 mm breda furustavar, vilka hoplim-

mas med olika fiberriktning. Det innebär att hyllplanet blir i det 

närmaste okänsligt för fuktförändringar.

Krysstag ska användas i minst var tredje hyllsektion. Alternativt 

kan hel rygg användas.

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.

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.

Material:

Stomme i Norrländsk furu. Ryggar och eventuella gavelfyllning-

ar i dubbelsidig, vit träfiberskiva. Hyllplan lackade i vattenburen 

UV-lack. Gavlar lackerade med vattenburen klarlack.

Tillbehör

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



Färg och material

Vitlaserad Valfri bets

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

Lasering och bets

Klarlackad furu 
Standard

Möbellås
Inkl. 2 nycklar 

Hänglåsklinka
Exkl. lås

Kodlås
Elektroniskt

Kodlås
Manuellt

RFID-lås
Elektroniskt

Lås

Tillbehör


