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UT prislista SEK Pris gr. 1 (xx)
81 snövit

Pris gr. 2 (xx)
Skåp och hyllor:
16 rökt ek
75 svart bets
Fronter:
15 vitpigm.ek*
16 rökt ek
75 svart bets
*matt lak

Pris gr. 3 (xx)
 72 svart
 95 grafit
 82 antracit NY
 98 cappuccino

                              Varunr. struktur:
Max kg = max. rekomm. totalvikt för                                        Skåp i svart: 
innehåll i och ovanpå modulen.                                                                                            40 72 0100
          

Hyllplan nr. 050

Fäste till hyllplan/skåp

Metallstople

Fäste till skåp top

Fäste til hyllplan/skåp

Väggmontering

Skåp nr. 101 
med/utan fronter

Jursterbart ben

Hyllsystem                       UT Prislista SEK

1x400+4x050 1x400+2x401+10x050+2x101+2x012+4x0111x400+1x401+7x050+1x101
+2x012

1x400+1x401+3x050+4x051 
+1x101+1x012+2x011

Hyllsystem basmodul.
Leveras inkl.: 2 metallstolpe, väggmontering, fäste till 4 hyllplan 
eller fäste till 3 hyllplan och 1 skåp. Justerbart ben.
Se moduler til hyllsystem s. 3.
Hyllsystem extra stolpe
Leveras inkl.: 1 metallstolpe, väggmontering, fäste till 4 hyllplan 
eller fäste till 3 hyllplan och 1 skåp. Justerbart ben.
Se moduler til hyllsystem s. 3.

Fäste till hyllplann /skåp. 

Svart eller vit pulverlackerat.

Fäste till skåp, top.
Till ett extra skåp måste användas 1x420 och 1x421.
Svart eller vit pulverlackerat

Klädstång med gummi på topp inkl. fittings.
Total djup 30 cm.
Svart eller vit pulverlackerat.
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Hyllsystem                       UT Prislista SEK

Hyllplan til 1 sektion.
Köp av mer än 4 hyllplan, kop ihåg 
konsol nr. 420.

Hyllplan till 1/2 sektion.
Köp av mer än 4 hyllplan, kop ihåg 
konsol nr. 420.

Skriv”bord”. Inkl. låda och lucka, 
fast skiljevägg, en hylla, hållare i 
metall och i hål till ledningar i botten.

Skåp, öppen.

Skåp, öppen.

Skåp, öppen.
Inkl. 1 hyllplan

Hyllplan till skåp 101.

Låda till skåp 101.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Dörr till skåp 101.
Med pushöppning.

Hög dörr till 102 (lodratt) + 103.
Med pushöppning.

Liten luckar till 101.
Med pushöppning. Vid montering 
nederst: pushbeslag i sidan av stommen.

Hög luckar till 101. 
Med pushöppning.
Pushbeslag monteres i sidan av stommen.

Liten lucka med tyg till 101 
Med pushöppning.
Med pushöppning. Vid montering 
nederst: pushbeslag i sidan av stommen.     svart             grafit    vit

Hög lucka med tyg till 101. 
Med pushöppning.
Pushbeslag monteres i sidan av stommen.     svart             grafit    vit

Hammel Furniture A/S - MENSOLA by Hammel - SE - 2021.1 3



UT prislista SEK Pris gr. 1 (xx)
81 snövit

Pris gr. 2 (xx)
Skåp och hyllor:
16 rökt ek
75 svart bets
Fronter:
15 vitpigm.ek*
16 rökt ek
75 svart bets
*matt lak

Pris gr. 3 (xx)
 72 svart
 95 grafit
 82 antracit NY
 98 cappuccino

   Varunr. struktur:
Max kg = max. rekomm. totalvikt för             Skåp i svart: 
innehåll i och ovanpå modulen.              40 72 0100

Skåp, öppen.

Skåp, öppen.

Skriv”bord”. Inkl. låda och lucka, 
fast skiljevägg, en hylla, hållare i 
metall och i hål till ledningar i botten.

Skåp inkl. 1 hylla, öppen.

Skåp inkl. 2 hyllor, öppen.

Bakbeklädnad till skåp 103.
Inkl. fittings för fritsstående lösning.

Skåp, öppen.

TV skåp, öppen.
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.

Hyllplan till smal sektion.

Hyllplan till brädd sektion.

Låda till smal sektion.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Låda till brädd sektion.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Dörr till skåp 100 + 101 +102 + 103.
Med pushöppning.

Hög dörr till 102 (lodratt) + 103.
Med pushöppning.

Liten luckar till 101 + 103 + 201 + 202
Med pushöppning. Vid montering 
nederst: pushbeslag i sidan av stommen.

Hög luckar till 101 + 103 + 201 + 202
Med pushöppning.
103: Vid montering nederst: 
pushbeslag i sidan av stommen.
Liten lucka med tyg till 101 + 103 + 201 
+202. Med pushöppning.
Vid montering nederst: pushbeslag i 
sidan av stommen.       svart            grafit   vit
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Hög luckar med tyg till 101 + 103 
+ 201 + 202. Med pushöppning.
103: Vid montering nederst: 
pushbeslag i sidan av stommen.      svart           grafit   vit

Skåp inkl. 2 hyllor, öppen.

Bakbeklädnad till skåp 104.
Inkl. fittings för fritsstående lösning.

TV skåp, öppen. 
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.
Upphäng på backstycket.

TV skåp, öppen. 
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.

Skåp, öppen.

TV skåp, öppen.
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.

Skåp, öppen.
Upphäng på backstycket.

TV skåp, öppen.
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.

TV skåp, öppen.
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.
ENDAST till ben el. hjul.

Skåp inkl. 3 hyllor, öppen.

Bakbeklädnad till skåp 500.
Inkl. fittings för fritsstående lösning.

Skåp inkl. 2 hyllor, öppen.

TV skåp, öppen.
Hål till grenuttag i topp- och botten.
Inkl. lock.

Hyllplan till smal sektion.

Hyllplan till brädd sektion.

Hyllplan till skåp 500 + 501 + 502.
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Låda till smal sektion.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Låda till brädd sektion.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Låda till 500 + 501 + 502.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Låda till 500 + 501 + 502.
Med pushöppning och fullt utdrag.

Dörr till skåp 104 + 212
Med pushöppning.

Hög dörr till 104 .
Med pushöppning.

Dörr till 500 + 501 + 502.
Med pushöppning.

Dörr med tyg till 500 + 501 + 502
Med pushöppning.

  svart            grafit   vit
Liten lucka till 104 + 203 + 204 + 205 
+ 206 + 212
Med pushöppning. Vid montering
nederst: pushbeslag i sidan av stommen.

Hög lucka till 104 + 203 + 204 + 212
Med pushöppning.

Liten lucka med tyg till 104 + 203 + 204 
+ 205 + 206 + 212. Med pushöppning.
Vid montering nederst: pushbeslag i
sidan av stommen.    svart           grafit vit

Hög lucka med tyg till 104 + 203 
+ 204 + 212. Med pushöppning.

svart           grafit vit

Garderob, öppen.
Inkl. 3 hyllor och 1 klädstång.
Kan INTE väg hängs.

       ENDAST i snövit
Skåp, öppen
Kan INTE väg hängs.
Kan användas under skåp 210

       ENDAST i snövit

Hög dörr till 210.
Med pushöppning.

       ENDAST i snövit
Låda till skåp 209.
Med pushöppning och fullt utdrag.
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Hitta mera i vår MENSOLA broschyr, vårt vi inspirera 
till spännande lösningar.

Hitta dessa uppställningar med flera under Galleri i ritprogrammet.

Skåp, öppen, utan systemhål.

(Der kan INTE monteras lådor eller dörr)

Skåp inkl. 2 hyllor, öppen.

Skåp, öppen.

Skåp ink. 3 hyllor, öppen.

Skåp, öppen.

Dörr till 300.
Med pushöppning.

Dörr till 302.
Med pushöppning.
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Hyllplan nr. 050

Fäste till hyllplan/skåp

Metallstople

Fäste till skåp top

Fäste til hyllplan/skåp

Väggmontering

Skåp nr. 101 
med/utan fronter

Jursterbart ben

Hyllsystem                       UT Prislista SEK

                    Mått
Ställskruvar, 6 st.
Kan monteras på alla moduler.

Rustik hjul, 6 st (2 st. med broms) 
Kan monteras på alla moduler.

Metallben, 4 st., svart och vit lackerat.
Kan monteras på alla moduler.
Kom ihåg stödben 198 till moduler med 
en brädd på mer än 90 cm.                Svart                 Vit
Metallben, 4 st, svartlackerat
Kan monteras på alla moduler.
Kom ihåg stödben 198 till moduler med 
en brädd på mer än 90 cm.
Stödben, 1 st.
Till moduler över 89 cm.
Användas som stödben tillsammans med
ben 174/176. Justeringsbart från 14 -20 cm.             Svart                  Vit

Metall sockel till skåp 104.

                 Svart                  Vit

Metall sockel till skåp 500 + 205 + 206
+ 203 + 204.
                 Svart                  Vit

Vägghylla, metall lackerat

                 Svart                  Vit

Vägghylla, metall lackerat

                 Svart                  Vit

Bänk.
Topplata i fener vitpigm. ek matt lack.
Massiva träben (ek, vitpigm. matt lack.)
MISTRAL dyna 585 kan användas.

MISTRAL Dyna, grå textil.
Med påsytt MISTRAL logo.
Over 30.000 Martindale.

BxH

BxHxØ

BxHxØ

BxHxØ

BxHxØ
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