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*Hyllorna kan även beställas i avvikande breddmått.

PLÅTHYLLOR
OLIKA UTFÖRANDEN

Hylltekniks utbud av olika plåthyllor tillgodoser de flesta behov av förva-
ring. Välj mellan tre olika modeller nedan. Samtliga finns att få en mängd 
olika kulörer.

Det permanenta väggsystemet med väggskenor är perfekt om man öns-
kar en prisvärd och tålig förvaring. Det flexibla hängsystemet är lättmon-
terat och gör det enkelt att möblera om vid behov. Det fristående hyllsys-
temet är golvstående är ett bra alternativ om man inte vill skruva i vägg.

PLÅTHYLLA PÅ KONSOLER
Stark kombination som passar i diverse förvaringsutrymmen. Plåthyllorna 
skarvas på samma väggskena. Det finns även plåthyllor av denna typ för 
lutande konsoler. Komplettera gärna med bygelstöd, trådbokstöd eller 
vinkelstöd.

Bredd: 800, 900, 1000 mm*
Djup: 250, 300, 400, 500, 600 mm

KOMPLETT PLÅTHYLLA MED HYLLGAVLAR
Flexibel hylla som lämpar sig för exempelvis böcker och pärmar. Hyllorna 
går att höjdjustera var för sig men skarvas på samma väggskena. I serien 
kompletta plåthyllor med gavlar finns även lutande tidskriftshyllor, pocket-
hyllor och topphyllor. Komplettera gärna med bygelstöd, eller vinkelstöd.

Bredd: 800, 900, 1000 mm* 
Djup: 250, 300, 400, 500 mm

VINGHYLLA
Vinghyllan är tillverkad i ett stycke och är därför enkel att både montera 
och förflytta i skenorna. Framkanten har ett nervik på endast 2 cm vilket 
ger hyllan ett slankt och modernt utseende. Komplettera gärna med 
vinkelstöd eller trådbokstöd.

Bredd: 800, 900, 1000 mm* 
Djup: 250, 300, 400 mm

NYHET!



1. MODELL
PLÅTHYLLOR PÅ KONSOL ELLER HYLLGAVEL

Plåthylla på konsoler Lutande plåthylla på konsoler

Komplett plåthylla med rundade hyllgavlerKomplett plåthylla med hyllgavler

Topphylla Tidskriftshylla

VinghyllaPockethylla/CD-hylla



2. SYSTEM
VÄGG ELLER FRISTÅENDE

3. LÖSNING
KOMBINERA FRITT

T2-Grå
NCS 2502-Y

T1-Vit
RAL 9016

Stålet kan pulverlackas i många olika kulörer och  
inredningen går därför att passa in i många olika miljöer.  
Övriga kulörer än standard, mot offert.

Hängskena

Bärlist

Hängskena light

Bärlist monteras på väggen. 
Hängskenor kan förskjutas i 

sidled efter behov.

T-och L-stativ, med eller 
utan hjul.

Väggmonterade väggskenor.
Kan ej flyttas.

Flexibelt hängsystem Permanent väggsystem

T-stativ

Väggskena 

L-stativ

Fristående hyllsystem



T3-Mörkgrå
NCS 7500

T4-Svart
RAL 9005

T5-Metallfärg
AK 4159

T6-Purpurröd
RAL 3004

T7-Blå
RAL 5003

T8-Pinjegrön
RAL 6028

T9-Aluminium T11-Grön
RAL 6018

T10-Klarröd
NCSS1580-Y90R

T12-Blå
RAL 5015

Hög flexibilitet och enkelt 
att anpassa till olika miljöer



Praktisk och snygg förvaring 
för många olika behov

Komplettera med bokstöd



1.

2.

Hög kvalitet  
och tidlös design



AB HYLLTEKNIK
BOX 132, SE-342 22 ALVESTA, SWEDEN
PHONE: +46 (0)472 100 85
FAX: +46 (0)472 135 17
E-MAIL: KUNDSERVICE@HYLLTEKNIK.SE
WWW.HYLLTEKNIK.SE

Hyllteknik tilbyder  
desuden det  
populære Flexibord 
med tilhørende stol

Inredningen finns 
även i rostfritt utförande
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