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Stomme 
Som standard är stommarna vitpigmenterade 
men du kan utan kostnad få dem i klarlackad 
björk. Stommarna står på hjul men kan också 
levereras på sockel.

Stor dörr -  
täcker tre fack.

Liten dörr -  
täcker ett fack.

Mellandörr - 
täcker två fack.

Skåpsfronter i tre olika format 
Standard är vitbets men du kan 
utan kostnad få den i klarlackad 
björk. Mot en extra kostnad kan 
du få fronterna betsade i andra 
färger. Som tillval finns även 
dörrar med mjukstängning.

Lådor 
Lådmodulen består av två eller tre lådor, 
anpassade för att fylla ett fack. Standard är 
vit bets men du kan utan extra kostnad få den 
i klarlackad björk. Mot en extra kostnad kan 
du få fronterna betsade i andra färger. Du kan 
också välja mjukstängning. 

Låda - 1 modul

Lådor - 2 modul

Lådor - 3 modul

Hylla lodrätt

Hylla vågrät

Mjukstängande låda

Liten dörr

Mellan dörr

Stor dörr

Baksida med spegel

Baksida med whiteboard

Baksida med bullentinboard

Mjukstängande dörr

Betsad stomme

Klaff till Hjulius

Tillval

JALLE, JULLE, HJULIUS & BOA
Här presenterar vi en av våra serier förvaringsmöbler 
som är tillverkade i klarlackad eller vitpigmenterad björk-
kryssfanér och har ett laminat på toppskivan. Jalle är en 
bokhylla med näst intill oändligt antal variationer. Julle är 
en förvaring på hjul som passar bra vid elevarbetsplatser. 
Hjulius är en pulpet som finns i olika varianter. Boa är en 
svängd bokhylla i två höjder.

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige



JALLE  
Jalle är en serie med många kombinationsmöjligheter. För att 
underlätta för dig visar vi här några olika förslag. Hittar du inget 
som passar just dina behov så tillverkar vi gärna enlig dina 
önskemål. Stommarna finns med 2, 3, 4, 6 eller 9 fack och är 
i kryssfaner, tillverkade och monterade i Sverige. På toppen 
av alla sektioner ligger en laminerad toppskiva. Jalle ger dig 
många alternativ..

Jalle Grundstommar

Jalle 2 
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 50 cm  

Jalle 4
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 88 cm  

Jalle 3 
Bredd 119 cm, djup 40 cm, höjd 50 cm  

Jalle 6 - stående 
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 127 cm

Jalle 6 liggande  
Bredd 119 cm, djup 40 cm, höjd 88 cm

Jalle 9 
Bredd 119 cm, djup 40 cm, höjd 127 cm

Kopplingar - Jalle

Svängd koppling

Hörnkoppling

T-Koppling, rak

För att kunna koppla ihop Jalle moduler har vi 4 olika 
kopplingar. Precis som Jalle tillverkar vi dem i Sverige och 
de görs i klarlackad eller vitpigmenterad björkkryssfanér 
med högtryckslaminat på toppen.

T-Koppling, svängd

Exempel på Jalle-produkter

Jalle sittbänk 
Mått: H 44 cm, B 119 cm, D 37 cm 6:an med 8 lådor med blå bets och 2 fack  

6:an stående med  
2 fack och 2 stora 
dörrar med grön bets 

9:an med 4 smådörrar 
med röd bets och 5 fack



JULLE
Julle är en förvaringsmöbel på hjul som passar lika bra 
som fristående förvaringsmöbel som ett komplement 
till elevarbetsplatsen. Julle är tillverkad i vitpigmenterad 
kryssfanér men kan även levereras i klarlackad björk. På 
toppen ligger ett högtryckslaminat.

Julle 3
Bredd: 40 cm, djup: 40 cm, höjd: 72 cm 

Julle grundstommar

Exempel på Julle-kombinationer

Julle 6
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 72 cm 

Julle 9
Bredd 120 cm, djup 40 cm, höjd 72 cm 

Julle 9, 5 fack, 3 lådor

Julle 9, 3 fack, 3 lådor

Julle 3, 1 låda, 2 fackJulle 6, 6 lådor

Julle 6, 2 fack, 4 lådor

Mer information  om våra förvarings- kombinationer hittar du på jeltec.se

Exempel på Hjulius-kombinationer

HJULIUS
Vår pulpet Hjulius kan levereras med 2 olika låd- och dörrfronter samt 
med eller utan fällbar klaff. Du kan välja att bara ha lådor (4st), både 
lådor (2 st) och 1 lucka eller 2 luckor. Även hjulius finns som standard 
vitpigmenterad eller klarlackad björk. Som tillval finns fronter och 
topplaminat i olika färger. Modellen finns med eller utan klaff.

2 lådor 1 fack + 2 lådor +  
en liten låsbar dörr

Klaff + 1 fack + 2 lådor  
+ en liten låsbar dörrKlaff + 2 lådor



BOKHYLLAN BOA
Bokyllan Boa består av 3 olika sektioner som 
kan kombineras med varandra efter behov.  
Behöver du ha tillgång till lådor och/eller 
dörrar kan du kombinera Boa med Jalle.  
Boa levereras med vitpigmenterad stomme 
men du kan också få den i klarlackad björk.  
På toppen ligger en laminerad skiva som du 
själv väljer färg på. 

Mer information  om våra förvarings- kombinationer hittar du på jeltec.se

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige

Vit, 4 fack,  
B120 cm, 
H50 cm, 
D37 cm

Vit, 2 fack,  
B120 cm, 
H50 cm, 
D37 cm

Vit, 4 fack,  
B120 cm, 
H ? cm,  
D37 cm

Vit, svängd, 4 fack,  
B150 cm,  
H50 cm,  
D37 cm

Vit, svängd, 2 fack,  
B150 cm,  
H50 cm,  
D37 cm

Vit, svängd, 8 fack, 
B150 cm,  
H88 cm,  
D37 cm

Vit, svängd, 4 fack, 
B150 cm, 
H88 cm,  
D37 cm



VILLE, VALLE, VIKTOR & SNEJK
Detta är våra förvaringsmöbler som är tillverkade i 
vit- eller björklaminat. Valle är en fristående möbel. 
Stommarna finns med 2, 3, 4, 6 eller 9 fack som 
du kan fylla med lådmoduler om du vill eller lämna 
öppna du hellre vill det. Ville är en serie hurtsar 
som passar bra vid elevarbetsplatser. Ville finns 
med 3,6,8 eller 9 lådor. Viktor heter vår pulpet som 
finns i olika varianter. Snejk är en svängd bokhylla i 
två höjder.

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige
Lådfronter i två olika varianter

2-lådsmodul 3-lådsmodul

Valle grundstommar 

Valle 3
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 50cm  

Valle 3  
Bredd 119 cm, djup 40 cm, höjd 50 cm  

Valle 4 
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 88 cm  

Valle 6, liggande 
Bredd 120 cm, djup 40 cm, höjd 88 cm  

Valle 6 - Stående  
Bredd 80 cm, djup 40 cm, höjd 127 cm  

Valle 9 
Bredd 120 cm, djup 40 cm, höjd 127 cm  

VALLE
Valle är en fristående förvaringsmöbel på hjul som vi tillverkar i sverige. Den är  
tillverkad i vit eller björkmönstad laminat och finns i många olika varianter. Stommarna 
finns med 2, 3, 4, 6 eller 9 fack som du kan fylla med lådmoduler om du vill eller 
lämna öppna du hellre vill det

Mer information  om våra förvarings- kombinationer hittar du på jeltec.se



Ville 9 med 9 lådor. Bredd 120 cm, djup 40 cm, höjd 72 cm

Vill 3 med 3 lådor. Bredd 40 cm, djup 40 cm, höjd 72 cm 

Ville 6 med 6 lådor. Bredd 80 cm, djup 37 cm, höjd 72 cm 

Viktor utan klaff - 2 lådor + 2 fack  
Bredd: 50 cm, djup: 50 cm, höjd: 105 cm

Viktor med klaff  Klaff + 2 lådor + 2 
små fack och ett stort fack  
Bredd: 50 cm, djup: 50 cm, höjd: 105 cm
Mått på klaff: 56x40 cm

Viktor med klaff  Klaff + 2 lådor + 2 fack 
Bredd: 50 cm, djup: 50 cm, höjd: 105 cm
Mått på klaff: 56x40 cm

VILLE
Ville är en fristående förvaringsmöbel på hjul som vi tillverkar i sverige. Den 
är tillverkad i vit eller björkmönstad laminat och finns med 3, 6 elller 9 lådor.

VIKTOR
Viktor heter vår pulpet som är tillverkad i laminat. Den finns med eller utan klaff och 
du kan välja vitt eller björklaminat.

BOKHYLLAN SNEJK 
Bokyllan Snejk består av 3 olika sektioner som kan kombineras med Valle. 
Snejk är tillverkad i vit eller björkmönstad laminat.

Vit, 4 fack,  
B120 cm, 
H50 cm, 
D37 cm

Vit, svängd, 4 fack,  
B150 cm,  
H50 cm,  
D37 cm

Vit, svängd, 8 fack, 
B150 cm,  
H88 cm,  
D37 cm

Mer information  om våra förvarings- kombinationer hittar du på jeltec.se



Plats för egna anteckningar.



Kontakt: Tel:013-14 83 00, info@jeltec.se, www.jeltec.se


