
Flex är ett modulsystem framtaget för dagens och morgondagens sätt att förvara, 
arbeta och umgås. Grundtanken är enkel – ett flexibelt system som utgår ifrån ett 
par grundkomponenter men som kan ge otaliga variationer och fungera som mer än 
bara förvaring! Välj mellan ett antal grundmoduler och kombinera dem fritt i höjd- och 
sidled. 
Komplettera din Flex med tillbehör som avlastningsbord, sittpuff och projektbord för 
en trivsam miljö som tar förvaringen till en ny nivå.

Flex tillverkas i vår egna anläggning i småländska Rydaholm. Där ställer vi höga krav 
på allt från råvaror till produktion och distribution. 

FLEX

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

...kombinerad utifrån bredd och höjd...

...välj material på täcksidor och luckor...

...välj tillbehör.*

*Du kan också välja till lås, luckor, inredning och mer unika modullösningar.
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1. Stommar
Tillverkas i 16 mm direktlaminerad spånskiva, färg 0500-N, 3mm 
rygg. Till varje modul ingår släta luckor.

2. Lucka
Högerhängd. Lucka tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri 
kulör, laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, 
björk, ek.

3. Postinkast: 
Samma utförande som lucka. Skoning pulverlackas.

4. Numrering av lucka:
Utskuren dekal i vinylplast. Standardfärger är svart eller vit.  
Specialkulör är möjlig.

5. Handtag:
Går att få numrerade. Tillverkas av 1,5 mm plåt, pulverlackas.

6-8. Täcksida/topskiva/sockel/list:
Tillverkas i 16 mm spånskiva, sockelhöjd 100 mm inkl. list i 
ovankant av sockel. Finns i valfri kulör, laminat- och fanér-ut-
förande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek. 
Alt.genomfärgad MDF. Täcksidor, toppskiva, sockel och list 
anpassas efter beställningens längd och höjdmått, maxlängd på 
skarvlösa täcksidor, toppskivor, sockel, och list är 2400mm.

9. Öppen modul:
Tillverkas i 16 mm spånskiva. Finns i valfri kulör, genomfärgad 
MDF, laminat- och fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, 
björk, ek. Alt genomfärgad MDF.

10. Soffa:
Textilval på sits och rygg.

11. Puff:
Textilklädd sittpuff för fristående moduler eller placering mot 
vägg. Sockel/list lika som täcksida/toppskiva/sockel/list.

12. Projektbord:
Tillverkas i 30 mm spånskiva. Finns i laminat- och fanér-ut-
förande. Längd och höjd anpassas utifrån projekt.

13. Gavelbord:
Tillverkas i 16 mm spånskiva, placeras mellan puff och skåp. 
Finns i valfri kulör, laminat- och fanér-utförande. 
Träslag: vitpigmenterad ask, björk, ek.
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14. Tilläggsbord:
Skivan tillverkas i 16 mm spånskiva, pelare med diameter 30 mm 
i 1,5 mm plåt. Finns i laminat- och fanér-
utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek. 
Stolpen pulverlackas. 

15. Låda:
Lådfront tillverkas i 16 mm spånskiva. Tillverkas i höjderna 
200/400 mm, bredd 400mm. Finns i valfri kulör, laminat- och 
fanér-utförande. Träslag; vitpigmenterad ask, björk, ek.

16. Hyllplan:
16 mm direktlaminerad spånskiva alt. 1,5, mm pulverlackerad 
plåt i kulör 9010 (standard).

17. Skoskydd/utdragbar skohylla för öppen modul:
Tillverkas av 1,5 mm plåt, pulverlackas

18. Exponeringskärl:
Finns i 2 storlekar, tillverkas av 2,0 mm plåt, pulverlackas. 
Med fuktskyddsbotten eller inats i trä. 

19. Plåtinsatser:
Tillverkas av 1,5mm plåt, pulverlackas som standard i 9010. 

20. Garderobsstång:
Tillbehör till öppen modul i längderna 800 mm eller 1200 
mm. Pulverlackas.

(21.) Rygg:

3 mm vit träfiberskiva som standard vid placering mot vägg. Till 
fristående uppställningar finns flera olika ryggalternativ; 
fanér, laminat, genomfärgad MDF, lackad, tyg och
bulletinboard.

(22.) Tillbehör:
Tillbehör så som olika varianter på lås, krok, el-alternativ, 
namnskylt, spegel och belysning återfinns på sida 10.

(23.) Garderob:
Garderobsmodul finns tillgänglig.
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Specifikationer

Beskrivning:

Modulsystemet bygger på två djup, två bredder och fyra höjder. 

Systemet innehåller 17 standardmoduler med släta luckor och 

12 öppna moduler samt ett antal tilläggskomponenter. Skåps-

modulerna är grunden i Flex och byggs på sockel. Modulerna 

finns som standard med slät lucka men kan kombineras fritt 

med öppna moduler samt övriga tilläggskomponenter. Varje 

enskilt skåp med lucka har bredd 400mm. Bottenmoduler förs-

es med sockelben med ställbara fötter samt sockel och list i 

framkant. Modulerna levereras monterade, sockel och list mon-

teras på plats. 

Samtliga moduler, mått och material kan kundanpassas.

Standardmoduler/mått:

Flex 1-7 + 28: Skåpsmoduler i bredd 800mm, 2-6 luckor per 

modul. Finns i höjd 400, 600, 800 och 1200mm. Djup 470 eller 

570mm.

Flex 8-14 + 29: Skåpsmoduler i bredd 1200mm, 3-9 luckor per 

modul. Finns i höjd 400, 600, 800 och 1200mm. Djup 470 eller 

570mm.

Flex 15-26: Öppna moduler. De öppna modulerna har ett större 

djup för att liva i framkant med dörrar/täcksidor. Modul 25 och 

26 fungerar som skohyllor.

Tilläggskomponenter till skåpsmoduler:

Plåtinsatser såsom kvartshylla och dörrhylla, handtag, numre-

ring, eluttag (kabeldragning görs bakom skåp), visitkortshållare 

i plåt.

Tilläggskomponenter till öppna moduler:

Textilklädd soffa med stoppad sits och rygg, garderobsstång, 

eluttag, belysning, spegel, utdragbar skohylla i plåt.

Övriga komponenter:

El- och USB-uttag. Laddningsplatta för mobil. 

Tillägg till lucka: Lås kan levereras i flera olika alternativ; cylin-

derlås, kod, RFID, hänglåsklinka. Numrering kan erbjudas med 

3-4 siffror i systemtext, typsnitt Effra, svart eller vit, höjd 50mm.

Kantlist: ABS-kantlist i matchande kulör alt. i samma träslag. 

1mm. 



Tillbehör

Sittpuff H: 500
B: 1200 D: 470-570

Insats till öppen 
modul

Sittpuff H: 500
B: 1200 D: 470-1140

Sits på modul

Sittpuff H: 500
B: 800-1200 D: 470-1140

Sittpuff H: 500
B: 600 D: 470-1140

Sittmoduler

Sittmodulerna kläs i valfri textil. Sockel/list lika material som täcksida/toppskiva. 
Finns tillgängligt i laminat, fanér och våtlack. 
Laminat: vit, ljusgrå  
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask 



Gavelbord H: 500 B: 470-1140 D: 400
Valfri kulör, laminat och fanér-utförande. 
Laminat: vit, ljusgrå 
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask

Projektbord
Exempel på projektbord med låg modul
Laminat: vit, ljusgrå 
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask

Projektbord
Exempel på projektbord och hög modul
Laminat: vit, ljusgrå 
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask

Tilläggsbord H: 650 B: 300 
Laminat: vit, ljusgrå 
Fanér: ek, björk, vitpigmenterad ask
Stolpen pulverlackas

Bord

Tillbehör



Tillbehör

Garderobsstång
Kromlackad

Exponeringskärl 
350x350

Exponeringskärl
750x350

Plåthylla
Vit pulverlack

Låda H: 197
B: 397 D: 400-500

Klädstång
Kromlackad

Plastinsats Plastinsats

Postinkast
Yttre mått: 357 x 48 mm
Inkast: 325 x 16 mm
Vit pulverlack

Trähylla
Vit laminat

Låda H: 397
B: 397 D: 400-500

Sockel, list inkl. ställfötter
Höjd: 100 mm / 200 mm

Dörrhylla
Vit pulverlack

Visitkortshållare
89,5 x 78, djup 3 mm
Vit pulverlack

Spegel
Används till öppen modul

Kvartshylla
Förvaringshylla till modul
Vit pulverlack

Ankarkrok

Träbotten Träbotten

Uppmärkning 
Typsnitt: Effra 35 mm 

svart/vit

Övriga tillbehör

Exponeringskärl
I exponeringskärlen kan du placera det som ska synas, vaser, blomkrukor, broschyrer m.m. 

Dess runda former harmoniserar med våra sittpuffar.

Hyllplan och lådor



Möbellås
Inkl. 2 nycklar 

Hänglåsklinka
Exkl. lås

Eluttag och USB 
Anpassas efter önskemål.
För gavelbord, projektbord och 
öppen modul

Kodlås
Elektroniskt

LED-belysning
I skåp

Kodlås
Manuellt

LED-belysning
I skåp

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

Lås

Belysning och el

Tillbehör

Profilhandtag
Rostfri look
200 mm / 40 mm

Infällnadshandtag
Svart
160 x 20

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 (standard)

Handtag
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Handtag
Numrering är möjligt



Färg och material

0500-N 

Standard
Valfri kulör

Valfri textil
Gäller sittmoduler
och ryggar

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

Fanér 0,8 mm

-60
Björkfanér

-70
Ekfanér

Våtlack

Textil

Laminat

-10
Vit laminat
Matchande ABS-kantlister

-30
Ljusgrå laminat
Matchande ABS-kantlister

-05
Valfri högtryckslaminat från 
Formica Colours
Matchande ABS-kantlister

Övrig laminat

-90
Askfanér 
vitpigmenterad

Notera att stommen är i vit laminat, övrigt material 
gäller luckor, täcksidor, krönskivor, socklar och bord.

Vid val av mörkare luckor och täckskivor 
rekommenderar vi motsvarande kulör på stommens 
kantlist.


