
Möbelkatalog	för	Ulls	hus	
Denna katalog innehåller möbler och inredning till kontor och arbetsplatser i Ulls hus.  

Vänligen kontakta Service Ull för mer detaljerad information eller  
för inredning till mötesrum eller andra publika utrymmen. 

Katalogen uppdaterades 2015‐11‐23. 



Indelning i kategorier vid komplettering av inredning i Ulls hus 

Standard 
Kategori standard innebär att kompletteringarna görs utan kostnad för beställande 
avdelning. Kostnaden fördelas istället på Ulls hus gemensamt. 

I kategori standard ingår: 

• Hög bokhylla 30 cm djup (det går att byta ut befintlig låg bokhylla
eller att komplettera med en extra bokhylla i de rum som har
tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av kontoren
för en person, K1p). Bokhyllan får ej ställas med ryggen mot
glaspartiet).

• Låg bokhylla 30 cm djup (det går att byta befintlig hög bokhylla eller
komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig
väggyta, dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Bokhyllan
får ej ställas med ryggen mot glaspartiet).

• Extra hyllplan till bokhyllor 30 cm djup. (För övrig inredning i
bokhyllor, se under special nedan).

• Mindre skrivbord (två storlekar finns och de som har den stora
storleken som standard från början kan byta till ett mindre skrivbord,
dock inte tvärtom).

• Större mötesbord i K2p(1) dvs. i chefsrummen. Mötesbordet kan bytas
till ett större bord för att få plats med mer material på bordsskivan vid
möten. Antalet platser/besöksstolar kan dock ej utökas pga.
ventilationens dimensionering.

• Extra klädkrok på vägg bakom dörr i K1p eller K2p.
• Klädhängare i form av "klädträd" till K2p(1), dvs. chefsrummen.

Special 
Kategori special innebär att inredningen bekostas av beställaren och att den kan, men inte 
måste, tas med vid flytt till andra lokaler. Saker ur kategori special ska godkännas av chef 
innan beställning genomförs och Service Ull kontakter chefen för godkännande när offert har 
tagits fram. Nedan listas de vanligaste sakerna som efterfrågats. Ytterligare 
specialbeställningar kan göras men kommer inte att vara del i katalogen utan diskuteras då 
med Service Ull i varje enskilt fall 

I kategori special ingår: 

• Hög bokhylla 40 cm djup (det går att byta befintlig bokhylla eller

komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig väggyta,
dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Bokhyllan får ej ställas
med ryggen mot glaspartiet).

• Låg bokhylla 40 cm djup (det går att byta befintlig bokhylla eller
komplettera med en extra bokhylla i de rum som har tillräcklig väggyta,
dvs. max fyra moduler i det vanligaste av K1p). Bokhyllan får ej ställas



med ryggen mot glaspartiet). 

• Extra hyllplan till bokhylla 40 cm djup.

• Insatser till bokhylla 40 cm djup, t ex hängmappsinsats, blankettfack,
låsbar insats samt låsbara höga eller låga dörrar.

• Extra anslagstavla.

• Whiteboard.

• Klädskåp (går att byta befintlig bokhylla alternativt komplettera med
klädskåp i de rum som har tillräcklig väggyta, dvs. max fyra moduler i det
vanligaste av K1p). Klädskåpet får ej ställas med ryggen mot glaspartiet).

• Insynsskydd av standardutformning, ska godkännas av chef med
motivering till varför arbetsuppgifterna kräver insynsskydd.

• Matta vid mötesbord i K2p(1) dvs. chefsrum. Denna komplettering
genererar extra lokalvårdskostnad.

• Ergonomisk skrivbordsstol eller annan ergonomisk inredning kan beställas på
rekommendation av ergonom och godkännande av chef.

• Extra miljömöbler utanför kontor, t ex. sittgrupper, soffor, bok- eller
tidsskriftshyllor. Sådan komplettering kräver framställan till Husrådet om
hyresgästanpassning.

• Skrivbordslampa som är en av Akademiska hus godkänd modell med timer
för att minska energiförbrukningen. Denna komplettering kan beställas men
kräver för närvarande särskild motivering av ansvarig chef. En undersökning
pågår för att se om kontorens befintliga belysning kan ökas när det gäller
ljusstyrkan. Påverkan på husets energiförbrukning utreds och SLU och
Akademiska hus genomför detta arbete gemensamt.

Rutin för komplettering 
Önskemål om komplettering anmäls som ett serviceärende i ärendehanteringssystemet. 
Service Ull kommer att ta fram priser för alla specialbeställningar och återkomma till 
ansvarig chef för ett godkännande innan beställningen genomförs. 



STANDARDINREDNING 



Ulls Hus 

Littera 4404 

B372496-0 
Vit högtryckslaminat F3091 MAT. ABS kantlist NCS S 0500-N ECP Profil 
Elstativ 379 Duo 
H 645-1280 mm, Flexiframe, Vitlack 
Arbetsbord med rektangulär skiva och elstativ.  
Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white. 
NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva och 
urfräsning. Elstativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003. 
Mått: Bordsskiva L=1400 mm, B=800 mm, H=645-1280 mm inkl 22 mm skiva. 
Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm. 
Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Kantprofil I-46.4-033. 
Elstativ är CE-märkt med flexiframe 1040-1680 mm och klarar belastning 100 kg 
jämt fördelat. 
Höjdjustering med tryckknapp har mjuk start/stopp och en hastighet av minst 40 
mm/sekund med ljudnivå max 40 dB.  
Alla komponenter klarar gällande gränsvärden avseende magnet och  
elektriska fält. 
Styrenhet för stativ inbyggt i handkontroll avger ej magnetiskt fält. 
Powerbox - Kabellåda 285X125 mm med anslutning för 3 eluttag,  
3 m kabel med Wagoanslutning. Kabellucka i vitlackad metall,  
NCS S 0500-N. Placering I-46.4-033. 
Håltagning - Bord förses i bakkant med urfräsning för kablar se I-46.4-033. 
Kondator - Vit LifePipe kabelrör, L1050 mm, B 100mm, H 100 mm. Justerbar 
utan verktyg i tre höjder med snabbfäste, fjäderbelastad fästanordning. Fabrikat 
Kondator Artikelnr: 429-P102W. 



Ulls Hus 

Littera 4401 

B372496-0 
Vit högtryckslaminat F3091 MAT. ABS kantlist NCS S 0500-N ECP-Profil 
Elstativ 379 Duo 
H 645-1280 mm, Flexiframe, Vitlack 
Arbetsbord med rektangulär skiva och elstativ.  
Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white. 
NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva och 
urfräsning. Elstativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003. 
Mått: Bordsskiva L=1600 mm, B=800 mm, H=645-1280 mm inkl 22 mm skiva. 
Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm. 
Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Kantprofil I-46.4 033. 
Elstativ är CE-märkt med flexiframe 1040-1680 mm och klarar belastning 100 
kg jämt fördelat. 
Höjdjustering med tryckknapp har mjuk start/stopp och en hastighet av 
minst 40 mm/sekund med ljudnivå max 40 dB.  
Alla komponenter klarar gällande gränsvärden avseende magnet och 
elektriska fält. 
Styrenhet för stativ inbyggt i handkontroll avger ej magnetiskt fält. 
Powerbox - Kabellåda 285X125 mm med anslutning för 3 eluttag,  
3 m kabel med Wagoanslutning. Kabellucka i vitlackad metall,  
NCS S 0500-N. Placering I-46.4-033. 
Håltagning - Bord förses i bakkant med urfräsning för kablar se I-46.4-033. 
Kondator - Vit LifePipe kabelrör, L1050 mm, B 100mm, H 100 mm. Justerbar 
utan verktyg i tre höjder med snabbfäste, fjäderbelastad fästanordning. 
Fabrikat Kondator Artikelnr: 429-P102W. 



Ulls Hus 

Littera 4402 

B372496-0 
Vit högtryckslaminat F3091 MAT. ABS kantlist NCS S 0500-N ECP Profil 
Elstativ 379 Duo 
H 645-1280 mm, Flexiframe, Vitlack 
Arbetsbord med rektangulär skiva och elstativ.  
Vit högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white. 
NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva och 
urfräsning. Elstativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003. 
Mått: Bordsskiva L=1800 mm, B=800 mm, H=645-1280 mm inkl 22 mm skiva. 
Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm. 
Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. Kantprofil I-46.4-033. 
Elstativ är CE-märkt med flexiframe 1040-1680 mm och klarar belastning 100 kg 
jämt fördelat. 
Höjdjustering med tryckknapp har mjuk start/stopp och en hastighet av minst 40 
mm/sekund med ljudnivå max 40 dB.  
Alla komponenter klarar gällande gränsvärden avseende magnet och  
elektriska fält. 
Styrenhet för stativ inbyggt i handkontroll avger ej magnetiskt fält. 
Powerbox - Kabellåda 285X125 mm med anslutning för 3 eluttag,  
3 m kabel med Wagoanslutning. Kabellucka i vitlackad metall,  
NCS S 0500-N. Placering I-46.4-033. 
Håltagning - Bord förses i bakkant med urfräsning för kablar se I-46.4-033. 
Kondator - Vit LifePipe kabelrör, L1050 mm, B 100mm, H 100 mm. Justerbar 
utan verktyg i tre höjder med snabbfäste, fjäderbelastad fästanordning. Fabrikat 
Kondator Artikelnr: 429-P102W. 



 Produktblad 

4501 13 Arbetsstol, kontor 
Fabrikat Kinnarps 

Artikel Kinnarps 9334  
Svart underrede, plastkryss Cast 60 hjul för hårda golv. 
Klädsel Klädd sits Kinnarps standard "Remix" färg 3994 mörkgrå. 
Nackstöd N1 läder Steppe 5999 svart  

Kinnarps i Uppsala AB Kontaktperson:  
Sylveniusgatan 4 Anita Berglund 
754 50 UPPSALA       Tfn: 018-65 17 02 
Org.nr 556624-9826     anita.berglund@uppsala.kinnarps.se 



Ulls Hus 

Littera 4306 

Reflect White 
10D8360000 
Öppen hylla 
Vitlack NCS S 0500-N 

Bokhylla med sockel. 
Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N. 
Gavelsidor till golv, Sockel endast front. 
Mått: 3xA4, inkl 2 flyttbara 

hyllor. 
Höjd 1292 mm 
Bredd 801 mm 
Djup 320 mm 

Material: Stomme av 19 mm MDFskiva. 
ABS-kantlist NCS S 0500-N. 
Sluten träsockel förses med ställfot för att 
justera mot ojämna golv. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Förankras i vägg med medföljande beslag. 
Kan kompletteras med påbyggnadsdel. 
Urfräsning för väggsockel i bakkant h=62 
mm, b=18 mm. 



Ulls Hus 

Littera 4319 

Reflect White 
10D8360000 
Öppen hylla 
Vitlack NCS S 0500-N 

Bokhylla med sockel. 
Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N. 
Gavelsidor till golv, Sockel endast front. 
Mått: 3xA4, inkl 2 flyttbara 

hyllor. 
Höjd 1292 mm 
Bredd 600 mm 
Djup 320 mm 

Material: Stomme av 19 mm MDFskiva. 
ABS-kantlist NCS S 0500-N. 
Sluten träsockel förses med ställfot för att 
justera mot ojämna golv. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Förankras i vägg med medföljande beslag. 
Kan kompletteras med påbyggnadsdel. 
Urfräsning för väggsockel i bakkant h=62 
mm, b=18 mm. 



Ulls Hus 

Littera 4301 

Reflect White 
10D8560000 
Golvhylla öppen 
Vitlack NCS S 0500-N 

Mått: 5xA4, inkl 4 flyttbara hyllor. 
Höjd 2060 mm 
Bredd 801 mm 
Djup 320 mm 

Material: Stomme av 19 mm MDFskiva. 
ABS-kantlist NCS S 0500-N. 
Sluten träsockel förses med ställfot för att 
justera mot ojämna golv. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Förankras i vägg med medföljande beslag. 
Urfräsning för väggsockel i bakkant  
h=62 mm, b=18 mm. 



Ulls Hus 

Littera 4302 

Reflect White 
Lådhurts 475 

Fristående lådhurts med 3 lådor, varav 1 för 
hängmappar med 4 hjul varav 2 bromsade. 
Centrallås av cylindertyp (alla lådor låses 
samtidigt). Varje hurts förses med ett 
nyckelpar som är unikt för hurtsen. 

Mått B = 433 mm 
D = 600 mm 
H = 640 mm 

Översta lådan med penn/prylinredning. 
Understa lådan inreds för hängmappar. 
Rakt handtag, vit NCS S 0500-N, RAL 9003. 
Indelning enligt ritning I-46.4-033 
Alla synliga ytor täcklackas i  
NCS S 0500-N med glansvärde 30. 



Ulls Hus 

Li#era	  	  3441	  

Bord	  Contra	  

Må#	  
Diameter	  =	  	  700	  	  mm	  
Höjd	  =	  560	  mm	  

StaEv-‐	  rak	  tallriksfot	  
Pla[a	  diameter	  550	  mm,	  höjd	  8	  mm	  
Pelare	  diameter	  80	  mm	  

Material	  
Bordsskiva	  av	  22	  mm	  MDF-‐skiva.	  Ytskikt	  i	  0,6	  mm	  
amerikansk	  ask	  i	  kvalitet	  A,	  betsas	  2	  ggr,	  1	  ggr	  lack	  
med	  pigment,	  ej	  porfylld.	  Glans	  30.	  Vit	  ABS-‐kantlist	  
NCS	  S	  0500-‐N.	  Pelarsta6v	  i	  stål	  med	  ställfö[er.	  
Pulverlackas	  i	  RAL	  9003,	  vit.	  

Anmärkning	  	  
Kantprofil	  4,	  se	  ritning	  I-‐46.4-‐030.	  



Ulls Hus 

Li#era	  	  3456	  
	  
Bord	  Contra	  
	  
Må#	  
Diameter:	  1150	  mm	  
Höjd:	  720	  mm	  
	  
StaEv	  
Pla[a	  diameter	  650	  mm,	  höjd	  8	  mm.	  
Pelare	  diameter	  80	  mm.	  
	  
	  Material	  	  
Bordsskiva	  av	  22	  mm	  MDF-‐skiva.	  Ytskikt	  i	  0,6	  mm	  
amerikansk	  ask	  i	  kvalitet	  A,	  betsas	  2	  ggr,	  1	  ggr	  lack	  
med	  pigment,	  ej	  porfylld.	  Glans	  	  30.	  Vit	  ABS-‐kantlist	  
NCS	  S	  0500-‐N.	  Pelarsta6v	  i	  stål	  med	  ställfot.	  Pulverlackat	  i	  
RAL	  9003,	  vit.	  
	  
Anmärkning	  	  
Kantprofil	  4,	  se	  ritning	  I-‐46.4-‐030.	  
	  



Ulls Hus 

Littera 4403 

15577 
Contra bord  
Vit högtryckslaminat F3091 MAT 
ABS kantlist NCS S 0500-N 
Vitlackat stativ 

Besöksbord med rund skiva och pelarstativ. Vit 
högtryckslaminat Formica F3091 MAT, Chrystal white. 
NCS S 0500-N. ABS-kantlist NCS 0500-N skiva .  
Stativ lackas i NCS S 0500-N, RAL 9003. 
Mått Bordsskiva Diam. = 900 mm 

H=730 mm 
  Stativ - rak tallriksfot Diam. = 650 mm 

H = 8 mm. 
Pelare D = 50 mm 

Material: 22 mm MDFskiva med högtryckslaminat 0,7 mm. 
Högtrycksspärrlaminat 0,7 mm på skivans undersida. 
Stativ – Rak tallriksfot stålplatta, stål pelare och 
infästningsplatta i stål ej synlig. Kantprofil enligt I-46.4-033.. 



 Produktblad 

9201 08 Klädkrokar på vägg 
Fabrikat Materia 

Artikel Gobble art nr 9710, för 2 krokar 
Mått Bredd 90 mm Djup 25 mm Höjd 180 mm 
Material Väggplåt lackas med vit pulverlack NCS S 0500-N, 
blankglans 85. 
Krokar av vit formsprutad TPE-plast fästa i elastiska band. 

Kinnarps i Uppsala AB Kontaktperson:  
Sylveniusgatan 4 Anita Berglund 
754 50 UPPSALA       Tfn: 018-65 17 02 
Org.nr 556624-9826     anita.berglund@uppsala.kinnarps.se 



 Produktblad 

9302 08 Garderobsstake 
Fabrikat Materia  

Artikel Gobble art nr 9705 
Mått Diameter 800 mm Höjd 1970 mm 
Material Stativ av stålrör lackas med vit pulverlack NCS S 0500-N, 
blankglans 85. 
Krokar av vit formsprutad TPE-plast fästa i elastiska band. 

Kinnarps i Uppsala AB Kontaktperson:  
Sylveniusgatan 4 Anita Berglund 
754 50 UPPSALA       Tfn: 018-65 17 02 
Org.nr 556624-9826     anita.berglund@uppsala.kinnarps.se 



SPECIALINREDNING



Ulls Hus 

Littera 4303 

Reflect White 
10A8360000 
Öppen hylla 
Vitlack NCS S 0500-N 

Bokhylla med sockel. 
Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N. 
Gavelsidor till golv, sockel endast front. 
Mått: 3xA4, inkl 2 flyttbara 

hyllor. 
H = 1292 mm 
B = 801 mm 
D= 435 mm 

Material: Stomme av 19 mm MDF-skiva. 
ABS-kantlist NCS S 0500-N. 
Sluten träsockel förses med ställfot för 
att justera mot ojämna golv. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Anmärkning Förankaras i vägg med 
medföljande beslag. 
Urfräsning för väggsockel i bakkant  
h=62 mm, b=18 mm. 



Ulls Hus 

Littera 4305 

Reflect White 
10A8560000 
Golvhylla öppen 
Vitlack NCS S 0500-N 

Bokhylla med sockel. 
Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N. 
Gavelsidor till golv, sockel endast front. 
Mått: 5xA4, inkl 4 flyttbara 

hyllor. 
Höjd 2060 mm 
Bredd 801 mm 
Djup 435 mm 

Material Stomme av 19 mm MDFskiva. 
ABS-kantlist NCS S 0500-N. 
Sluten träsockel förses med ställfot för att 
justera mot ojämna golv. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Förankaras i vägg med medföljande beslag. 
Urfräsning för väggsockel i bakkant  
h=62 mm, b=18 mm. 



Ulls Hus 

Littera 4309 

Reflect White 
10A8560000 
Golvhylla öppen 
Vitlack NCS S 0500-N 

Bokhylla med sockel. 
Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N. 
Gavelsidor till golv, sockel endast front. 
Mått: 5xA4, inkl 4 flyttbara 

hyllor. 
Höjd 2060 mm 
Bredd 600 mm 
Djup 435 mm 

Material Stomme av 19 mm MDFskiva. 
ABS-kantlist NCS S 0500-N. 
Sluten träsockel förses med ställfot för att 
justera mot ojämna golv. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Förankaras i vägg med medföljande beslag. 
Urfräsning för Radiatorrörli bakkant  
h=150 mm, b=40 mm. 



Ulls Hus 

Littera 4304 

Reflect 
Lådkassett 
Vitlack NCS S 0500-N 

Lådkasett med 2 lådor för öppen 
förvaring med djup 435 mm. 
Alla sidor täcklackas i NCS S 0500-N. 
Rakt handtag, vit NCS S 0500-N, RAL 
9003. 
Mått: Bredd 379 mm 

Höjd 340 mm 
Djup 396 mm 

Material Stomme i 19 mm MDF-skiva. 
Rygg i 3 mm MDF. 
Anmärkning Centrallås av cylindertyp 
(alla lådor skall låsas samtidigt). 
Varje låda skall förses med ett 
nyckelpar som är unikt för kassetten. 



Ulls Hus 

Li#era	  4312	  
	  
ArEkel	  
Förvaring	  10A45x	  med	  dörr	  i	  MDF,	  eller	  likvärdig.	  
Vänsterhängd	  dörr.	  Vitlackad.Rakt	  handtag,	  NCS	  S	  
0500-‐N,	  RAL	  9003.	  Gavelsidor	  6ll	  golv,	  sockel	  endast	  front.	  
Ställfö[er	  för	  ojämna	  golv.	  Kanter	  förses	  med	  ABS-‐kantlist,	  
vit.	  
	  
Må#	  
Bredd=	  421	  mm	  
Djup=	  435	  mm	  
Höjd=	  	  2060	  mm	  
	  
Material	  	  
Vitlack,	  NCS	  S	  0500-‐N	  glansvärde	  30.	  
	  
Anmärkning	  	  
Förankras	  i	  vägg	  med	  erf.beslag.	  
Urfräsning	  för	  väggsockel	  i	  bakkant.	  H=	  62	  mm,	  B=	  18	  
mm.	  Samtliga	  enheter	  skall	  vara	  låsbara.	  Samma	  nyckel	  6ll	  
alla	  enheter.	  Det	  skall	  finnas	  4	  st	  nycklar.	  
UPPSTÄLLNINGSRITNING	  I-‐46.4-‐114	  GÄLLANDE	  
LITTERA	  4312,4313,4314,4315,4316	  SAMT	  4317.4317.	  



Ulls Hus 

Li#era	  4313	  
	  
ArEkel	  	  
Förvaring	  10A45x	  med	  dörr	  i	  MDF,	  eller	  likvärdig.	  
Högerhängd	  dörr.	  Vitlackad.Rakt	  handtag,	  NCS	  S	  
0500-‐N,	  RAL	  9003.	  Gavelsidor	  6ll	  golv,	  sockel	  endast	  front.	  
Ställfö[er	  för	  ojämna	  golv.	  Kanter	  förses	  med	  ABS-‐kantlist,	  
vit.	  
	  
Må#	  
Bredd=	  421	  mm	  
Djup=	  435	  mm	  
Höjd=	  	  2060	  mm	  
	  
Material	  
Vitlack,	  NCS	  S	  0500-‐N	  glansvärde	  30.	  
	  
Anmärkning	  	  
Förankras	  i	  vägg	  med	  erf.	  beslag.	  
Låsning	  och	  urtag	  se	  li[era	  4312.	  



Ulls Hus 

Li#era	  4317	  

ArEkel	  
Förvaring	  10A45x	  med	  dörr	  i	  MDF,	  eller	  likvärdig.	  
Högerhängd	  dörr.	  Vitlackad.	  Rakt	  handtag,	  NCS	  S	  
0500-‐N,	  RAL	  9003.	  Gavelsidor	  6ll	  golv,	  sockel	  endast	  front.	  
Ställfö[er	  för	  ojämna	  golv.	  Kanter	  förses	  med	  ABS-‐kantlist,	  
vit.	  

Må#	  	  
Bredd:	  421	  mm	  
Djup:	  435	  mm	  
Höjd:	  2060	  mm	  

Material	  	  
Vitlack,	  NCS	  S	  0500-‐N	  glansvärde	  30.	  
Kanter	  föres	  med	  ABS-‐kantlist,	  vit.	  

Anmärkning	  	  
Utrustas	  för	  garderob	  med	  en	  hylla	  upp6ll	  och	  en	  hylla	  
med	  ankarkrok.	  Förankras	  i	  vägg	  med	  erf.	  beslag.	  
Låsning	  enligt	  li[eras	  4312.4312	  



REFLECT TILLBEHÖR
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UTFÖRANDE

Faner Faner Faner Lackerad Lackerad
Bok Björk / EK Vitpig. Ask / Vit Svart / 

Vitbets. Ask Ljus / Mörk - grå


	Tom sida
	Tom sida



