
FÖ RVA R I N G S LÖ S N I N G A R 
Unika lösningar för unika behov



VÅRA FÖRVARINGSSERIER FINNS ATT FÅ  I OLIKA MATERIAL   |  De flesta av våra förvaringsserier går att få i klarlackad björkplywood, vitpigmenterad 
björkplywood, björkfärgad laminat eller vit laminat.

Klarlackad   
björkplywood

Klarlackad  björkplywood

Vitpigmenterad  björkplywood

Björkfärgad  laminat

Vit  laminat

Mot ett pristillägg kan 
du även välja färg på 
luckor och lådor. Hör  
av dig till oss så skickar 
vi aktuell färgschema.

Vit Laminat

Björkfärgad Laminat

Vitpigmenterad  
 björkplywood

Här hittar du alla  
våra förvaringsserier

Våra förvaringsmöbler är byggda med  

omsorg  och hantverksskicklighet. Vi tar  

miljöansvar genom att producera våra  

möbler i Sverige av hållbara material för att 

både gynna miljön och ge våra produkter  

en lång livscykel. Våra möbelserier finns i  

olika prisklasser och bygger på modulsystem, 

så att de går att kombinera med varandra.  

Allt för att ge dig flexibla förvaringssystem 

som är lätt att växa i.  

Hittar du inte vad du söker i vårt standard- 

sortiment slår du oss en signal, vi gillar  

problemlösning och hjälper gärna till med  

ditt unika förvaringsbehov.

ALLA VÅRA PRODUKTER ÄR TILLVERKADE I SVERIGE



Genom att göra 4 val har du en förvaringslösning som är unikt anpassad efter ditt behov.  

Sockel

JALLE  
Dörr Stor

JALLE 
Dörr Liten

JALLE 
9:a

Välj de moduler du 
behöver utefter yta, 
behov och funktion.1

Välj om du  
vill ha lådor  
eller dörrar. 3 Mot ett pristillägg kan 

du även välja färg på 
luckor och lådor.4

Välj sockel 
eller hjul2

Hjul

Våra förvaringslösningar bygger på modulsystem som alla kan kombineras med varandra. Välj till dörr eller låda och om din  
förvaringslösning ska stå på sockel eller hjul. 

 T-koppling 40

Koppling 80T-koppling 80

T-koppling 127Stående 6:a

 Dörr 127

 Dörr 80

 Dörr 40

 Låda
 2 Lådor

 3 lådor

6:a

 3:a

 4:a

 2:a

 Sittbänk

 Koppling 127

Hjul Sockel

 9:a

 Koppling 40



Hjulius, lärarpulpet  
+ utfällbar klaff

Viktor, lärarpulpet 

Boa, 150 hög

Julle tillverkas i vitpigmenterat kryssfaner och 
har ett vitt högtryckslaminat på toppen. Den har 
fyra lättrullade hjul varav två är låsbara. Grund-
uppsättningen har lådor i alla fack, men kan 
specialbeställas med lådor och fack precis efter 
det behov som finns. Standard är vitpigmenterad 
kryssfaner, men mot ett pristillägg kan du välja 
att få din Julle-möbel i färg, hör av dig till oss för 
aktuellt färgschema.

Ville  är en praktisk förvaringsserie tillverkad 
i vit- eller björkmönstrat laminat. Stommarna 
finns med 3, 6, 8 eller 9 lådor. Ville står på fyra 
stabila och lättrullade hjul, varav två är låsbara.

Hjulius är tillverkad i klarlackad eller vitpigmen-
terad plywood med ett högtryckslaminat på 
toppen. Hjulius har 2 lådor och 4 hjul. Du kan 
extrautrusta den med tex. fällbar klaff eller med 
en dörr till nedersta facket. 

Viktor är en pulpet tillverkad i laminat, välj mellan 
björk eller vit. Grundutförandet har två fack och 
två lådor, önskar du ett annat utförande, hör av 
dig till oss så hjälper vi dig.

Boa är konstruerade för att kunna kombineras 
med alla artiklar i våra förvaringsserier Jalle och 
Julle– allt efter dina behov. Boa är tillverkad i 
vitpigmenterad eller klarlackad björkkryssfaner 
med ett högtryckslaminat på toppen. 

Snejk är tillverkad i laminat och finns i tre 
varianter. Sektionerna är konstruerade för att 
kombineras med alla artiklar i våra förvarings-
serier Ville och Valle.

Snejk 120 låg

Valle 6 liggande, lådfronterJalle 4

Valle  är en förvaringsserie tillverkad i vit- eller 
björkmönstrat laminat. Stommarna finns med 
två, tre, sex eller nio fack. Klä stommarna med 
lådor eller lämna stommen som den är. Valle 
levereras med fyra hjul, varav två är låsbara.

Jalle  är en förvaringsserie tillverkad i klar-
lackad eller vitpigmenterad kryssfaner.  
Toppskivan är klädd med ett högtryckslaminat. 
Stommarna finns med två, tre, fyra, sex eller 
nio fack och med många varianter. Standard 
är de vita men finns även i fler färger. Bygg 
din egen förvaringsmöbel utifrån dina behov. 
Jalle är perfekt att kombinera med tillexempel 
Boa för att få en svängd möbel.

Julle 3 Lärarhurts

Julle 6
Ville 6, lådfronter

Våra olika serier av förvaringsmöbler passar lika bra som fristående förvaringsmöbel som komplement till elevarbetsplatsen.

Valle 6 liggande, Pärmfack + lådfronterJalle sittbänk



JALLE
Jalle är en slitstark serie, tillverkad i vitpigmenterad eller 

klarlackad björkplywood med en laminerad toppskiva. 

Jalle är en förvaringsserie med många kombinations-

möjligheter och finns i stommar med två, tre, fyra, 

sex och nio fack. Med Jalle har du alla möjligheter att 

bygga din egna unika förvaringslösning. 

2- FACK 3- FACK 4-FACK

Jalle 2 
B80 cm, D40 cm, H50 cm  

Jalle 4
B80 cm, D40 cm, H88 cm  

Jalle 3 
B119 cm, D40 cm, H50 cm  

6- FACK, STÅENDE 9- FACK

Jalle 6 - stående  
B80 cm, D40 cm, H127 cm

Jalle 6 - liggande
B119 cm, D40 cm, H88 cm

Jalle 9 
B119 cm, D40 cm, H127 cm

6- FACK, LIGGANDE

SVÄNGD KOPPLING HÖRNKOPPLING T-KOPPLING, SVÄNGDT-KOPPLING, RAK



Exempel på kombinationer

En mobil möbel med förvaring och sittmöjlighet. Jalle 2 med  
2 lådmoduler och hjul samt en Jalle 3 med mellandörr och hjul.

Sittmöbel byggd av en Jalle koppling 90 + tre 
st Jalle 2 med lådfronter samt en jalle sittbänk.

 
2:a stående

 
4:a

En rumsavdelare byggd av 3 st Valle 4, 2 med lådfronter och en med  
4 små dörrar samt en rak T-koppling. Hela möbeln står på sockel.
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UNIKA LÖSNINGAR SOM GÖR JOBBET LÄTTARE

Våra förvaringsmöbler är byggda med omsorg och hantverks-

skicklighet, vi tar miljöansvar genom att producera våra möbler  

i Sverige av hållbara material. Det ger våra produkter lång livscykel, 

vilket är både ekonomiskt och klimatsmart. Våra olika förvaringsserier 

bygger på modulsystem som går att kombinera med varandra vilket 

ger dig många möjligheter att bygga en förvaringslösning som möter 

just ditt behov.


