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Når du vil det rigtige, skal du vælge det rigtige!
Lervad er synonym med kvalitetsmøbler og tilbehør til den prak-
tiske undervisning og kreative beskæftigelse i skoler og institu-
tioner.
Vort program af arbejdsbænke og -borde spænder fra sløjd-/
høvlebænke med tydelig reference til den professionelle sned-
kerbænk over fleksible solide teknik- og rækkebænke til arbejds-
borde udviklet til blandede eller specialiserede formål.
Vore jalousiskabe er pladsbesparende og anvendes til almindelig 
opbevaring eller som funktionelt indrettede værktøjsskabe.
Alt er i høj kvalitet og gennemtænkt design - funktionelt og 
æstetisk.
Vi ser det som vor opgave at være på forkant med udviklingen i 
behov og ønsker blandt brugerne. Vort katalog er således kun et 
statisk billede af vort program af standardløsninger. Vi forbehol-
der os ret til ændringer i sortiment og specifikationer.
Skulle du i dette katalog ikke finde det, du søger, kan vi al-
ligevel hjælpe dig med din opgave. Vi tilbyder også individuelt 
tilpassede løsninger. Du er velkommen til at kontakte os i den 
forbindelse.
Gå på oplevelse i vort katalog. Vi ønsker god fornøjelse.

LERVAD A/S
Tlf: +45 7536 1011 
Fax: +45 7536 2043 
mail@lervad.com 
www.lervad.com
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Priserne
Alle vore priser er excl. moms og gælder for levering ab fabrik, 
incl. emballage.
Vi leverer direkte fra fabrik eller gennem forhandler efter kundens 
ønske. Forhandlere anvises gerne ved henvendelse til os.
Prisgyldighed
Vi tager forbehold for trykfejl samt pris- og konstruktionsændrin-
ger. For aktuelle priser henvises til vor hjemmeside. Levering og 
fakturering sker til leveringsdagens priser, når ikke andet er aftalt.
Leveringstid
Den aktuelle leveringstid afhænger af efterspørgslen, men de 
fleste produkter kan normalt leveres fra lager 
eller inden for 2-4 arbejdsuger efter ordremodtagelse.

Emballering
Sløjd- og teknikbænke, arbejds- og værkstedsborde mv. leveres i 
adskilt stand i kartoner eller pallecontainere vedlagt samlevejled-
ning. Understel med indbygget skab leveres samlet. Jalousiskabe 
leveres samlet i kartoner og på paller.
Forsendelse
Forsendelse sker normalt pr. fragtbil eller post afhængig af forsen-
delsens art.
Betaling
Betalingsbetingelser er 15 dage netto fra fakturadato, når andet 
ikke er aftalt.

Se i øvrigt vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Priser og levering
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Sløjdbænk

4-plads sløjdbænk er en kompakt løsning med 4 ar-
bejdspladser ved en kvadratisk 1200 x 1200 mm bænk. 
I midten er placeret et fælles bilad til værktøj.
Bænken kan leveres med hylde eller indbygget skab.
Ved behov for hyppig højdejustering anbefales varian-
ten med trinløs højderegulering. Alternativt kan Lervad 
60 mm højdeomstiller monteres. 

4-plads sløjdbænk

Sløjdbænk i gruppe

Fritstående sløjdbænk

Sløjdbænk i gruppe har præcis samme funktionalitet 
som Fritstående sløjdbænk.
Opstilling i gruppe giver en rationel pladsudnyttelse og 
faktisk tilføres yderligere udnyttelsesmuligheder.
Højdejusterbare bænke og bænke for kørestolsbrugere 
kan integreres i de enkelte grupper efter behov.

Lervad sløjdbænk er en suveræn løsning i værksteder 
med bedste funktionalitet i fokus. Bænken har integre-
ret sløjdtang, 2 rækker duphuller med 4 ståldupper og 
integreret bilad til værktøj.

Fritstående sløjdbænk fås i to længder, 800 mm 
og 1320 mm. Den længste af de to leveres også med 
indbygget skab.
For enkel højdejustering vælges den højdejusterbare 
variant og til kørestolsbrugere er den kipbare ideel.
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Fastspænding på bænkpladen
Ved at bruge ståldupperne er fastspænding på toppen 
ukompliceret. Selv “skæve emner” kan fastspændes 
uden kompromis om sikkerhed.
Ved valg af sløjdbænk i gruppe kan arbejde med selv 
store emner let organiseres. Emnet er ideelt understøt-
tet og den parallelle opstilling muliggør fastspænding på 
tværs af flere bænke side om side eller modstående.

Enkel omstilling til andet arbejde
Et værksted med Lervad sløjdbænke er multi-funktio-
nelt.
Omstilling til metalarbejde sker enkelt ved brug af en 
flytbar skruestik og beskyttelsesplade.
Og for almindeligt siddende arbejde monteres en bord-
plade på toppen af bænken.
Når bordpladerne ikke er i brug kan de hensigtsmæs-
sigt placeres på en dertil indrettet vogn.

Opbevaringsplads
Med en hylde på de nederste tværbjælker opnås ekstra 
opbevaringsplads.
Ved valg af en variant med indbygget skab fås yderli-
gere plads og nu bag lås. Skabet har 2 sektioner med 
adgang fra modstående sider.

Ergonomi og fleksbilitet
En korrekt arbejdsstilling opnåes bedst ved valg af en 
sløjdbænk med trinløs højdejustering. Alternativt mon-
teres Lervad’s 60 mm højdeomstiller.
Hvis der er behov for hyppig rokering af bænkene 
i værkstedet lettes opgaven ved at montere et sæt 
jockey hjul på det ene bensæt.

Integreret sløjdtang
Både bagtang og fortang er fuldt integreret og fast-
spænding af et arbejdsemne er hermed gjort enkel.
Bagtangen, som har kæber forstærket med hvidbøg, 
spænder op til 270 x 180 mm.
Fortangen har uhindret plads mellem kæberne og 
spænder op til 185 x 93 cm.

For elever med særlige behov.
Fritstående sløjdbænk og sløjdbænk i gruppe leveres i 
varianter for elever med særlige behov.
Når en kørestolsbruger arbejder ved en højdejusterbar 
og kipbar sløjdbænk står de samme arbejdsmulighe-
der til rådighed, som en almindelig bruger har ved en 
standard sløjdbænk.

Flerstrenget arbejdsplads
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Sløjdbænk i gruppe opstilles i én eller flere grupper 
afhængig af lokalets størrelse og udformning.
I en gruppe kan bænke for både højre- og venstrehån-
dede brugere samt korte og lange bænke blandes.
Til kørestolsbrugere kan en både højdejusterbar og 
kipbar bænk integreres.
I enkeltsidede grupper skal værktøjsbiladet fastgøres i 
væg eller forsynes med støtteben.
Sløjdbænk i gruppe er særdeles velegnet til multi-funk-
tionelle værksteder. Sløjdbænken er skabt til træsløjd, 
og ved valg af passende tilbehør indrettes pladserne til 
almindeligt bordarbejde eller metalsløjd.

(Tegningerne er ikke i skala)

Indretning med grupper

Typiske opstillinger

4 pladser
L/B: 1500 x 1850

Lervad sløjdbænk i gruppe 800 mm (model 620) med 700 mm afstand mellem bænkene.

Pris excl. moms 4 pladser 6 pladser 8 pladser 10 pladser
Stk. Kr. Stk. Kr. Stk. Kr. Stk. Kr.

Sløjdbænk i gruppe 4 16200,- 6 24300,- 8 32400,- 10 40500,-
Samlingsbilad 1000 mm 1 1100,- 2 2200,-
Samlingsbilad 1500 mm 1 1400,- 1 1400,- 1 1400,- 3 4200,-
I alt til træarbejde 17600,- 26800,- 36000,- 44700,-
+ Bordplade, 1500 x 880 mm 2 1300,- 2 1300,- 4 2600,- 4 2600,-
I alt til bord- og træarbejde 18900,- 28100,- 38600,- 47300,-
+ Beskyttelsesplade 4 1600,- 6 2400,- 8 3200,- 10 4000,-
+ Holder for flytbar skruestik 4 1600,- 6 2400,- 8 3200,- 10 4000,-
+ Flytbar skruestik, Record, 75 mm 4 3000,- 6 4500,- 8 6000,- 10 7500,-
I alt til bord-, træ- og metalarbejde 25100,- 37400,- 51000,- 62800,-

Priseksempler

6 pladser
L/B: 2500 x 1850

8 pladser
L/B: 3500 x 1850

10 pladser
L/B: 4500 x 1850

Enkelt sidet gruppe Dobbelt sidet gruppe
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Fritstående sløjdbænk

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

609 40 65 Bænkplade 800 mm højre-håndet højde 65 cm kr. 4700,-

609 40 72 - - - 72 cm

609 40 78 - - - 78 cm

609 40 83 - - - 83 cm

609 41 65 - venstre-håndet - 65 cm

609 41 72 - - - 72 cm

609 41 78 - - - 78 cm

609 41 83 - - - 83 cm

610 10 72 Bænkplade 1320 mm højre-håndet - 72 cm kr. 6100,-

610 10 76 - - - 76 cm

610 10 83 - - - 83 cm

610 11 72 - venstre-håndet - 72 cm

610 11 76 - - - 76 cm

610 11 83 - - - 83 cm

Med indbygget skab

610 30 72 Bænkplade 1320 mm højre-håndet højde 72 cm kr. 8350,-

610 30 76 - - - 76 cm

610 30 83 - - - 83 cm

610 31 72 - venstre-håndet - 72 cm

610 31 76 - - - 76 cm

610 31 83 - - - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

609 70 68 Bænkplade 800 mm højre-håndet højde 68 - 96 cm kr. 12500,-

609 71 68 - venstre-håndet - 68 - 96 cm

610 70 68 Bænkplade 1320 mm højre-håndet - 68 - 96 cm kr. 13000,-

610 71 68 - venstre-håndet - 68 - 96 cm

Med kipbart, højdeindstilleligt stel

610 80 70 Bænkplade 1320 mm højre-håndet højde 70 - 100 cm kr. 18500,-

610 81 70 - venstre-håndet - 70 - 100 cm

Tilbehør

652 51 01 Holder til hammer og vinkel incl. skruer til montering kr. 80,-

652 51 02 Underlags-/stikkebræt incl. skruer til montering kr. 80,-

105 00 500 Flytbar skruestik, Record, 75 mm kæbebredde kr. 750,-

640 02 00 Holder til flytbar skruestik kr. 400,-

660 20 00 Beskyttelsesplade til model 609 højre-håndet kr. 400,-

660 20 01 - venstre-håndet

660 21 00 Beskyttelsesplade til model 610 højre-håndet kr. 450,-

660 21 01 - venstre-håndet

4-plads sløjdbænk

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

632 50 65 Bænkplade 1200 x 1200 mm højre-håndet højde 65 cm kr. 11400,-

632 50 72 - - - 72 cm

632 50 76 - - - 76 cm

632 50 79 - - - 79 cm

632 50 83 - - - 83 cm

632 51 65 - venstre-håndet - 65 cm

632 51 72 - - - 72 cm

632 51 76 - - - 76 cm

632 51 79 - - - 79 cm

632 51 83 - - - 83 cm

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)
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4-plads sløjdbænk (fortsat)

Vare nr. Med indbygget skab Pris excl. moms

632 30 76 Bænkplade 1200 x 1200 mm højre-håndet højde 76 cm kr. 15000,-

632 30 79 - - - 79 cm

632 30 83 - - - 83 cm

632 31 76 - venstre-håndet - 76 cm

632 31 79 - - - 79 cm

632 31 83 - - - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

632 70 71 Bænkplade 1200 x 1200 mm højre-håndet højde 68 - 96 cm kr. 21000,-

632 71 71 - venstre-håndet - 68 - 96 cm

Tilbehør

646 00 10 Højdeomstiller +60 mm kr. 630,-

643 00 00 Jockey-hjul kr. 450,-

647 00 40 Hylde af birke-krydsfiner kr. 325,-

640 07 00 Bærestang til værktøjsplade kr. 550,-

626 32 00 Vendbart bilad kr. 600,-

654 14 00 Bordplade 1400 x 700 mm NB! 2 stk. pr. bænk kr. 600,-

659 14 00 Rullevogn til 12 bordplader kr. 3500,-

946 14 00 Vægreol til 12 bordplader kr. 3000,-

105 00 500 Flytbar skruestik, Record 75 mm kæbebredde kr. 750,-

640 01 00 Holder til flytbar skruestik kr. 400,-

660 32 26 Beskyttelsesplade 867 x 300 mm NB! 4 stk. pr. bænk kr. 350,-

661 02 00 Vægophæng til 12 beskyttelsesplader kr. 480,-

Sløjdbænk i gruppe

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

620 40 65 Bænkplade 800 mm højre-håndet højde 65 cm kr. 4050,-

620 40 72 - - - 72 cm

620 40 78 - - - 78 cm

620 40 83 - - - 83 cm

620 41 65 - venstre-håndet - 65 cm

620 41 72 - - - 72 cm

620 41 78 - - - 78 cm

620 41 83 - - - 83 cm

621 40 65 Bænkplade 1320 mm højre-håndet - 65 cm kr. 4520,-

621 40 72 - - - 72 cm

621 40 78 - - - 78 cm

621 40 83 - - - 83 cm

621 41 65 - venstre-håndet - 65 cm

621 41 72 - - - 72 cm

621 41 78 - - - 78 cm

621 41 83 - - - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

620 70 68 Bænkplade 800 mm højre-håndet højde  68 - 96 cm kr. 12000,-

620 71 68 - venstre-håndet - 68 - 96 cm

621 70 68 Bænkplade 1320 mm højre-håndet - 68 - 96 cm kr. 12500,-

621 71 68 - venstre-håndet - 68 - 96 cm

Med kipbart, højdeindstilleligt stel

621 80 70 Bænkplade 1320 mm højre-håndet højde 70 - 100 cm kr. 18000,-

621 81 70 - venstre-håndet - 70 - 100 cm

Produktprogram og priser (fortsat)
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Sløjdbænk i gruppe (fortsat)

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

626 10 00 Samlingsbilad 1000 mm kr. 1100,-

626 15 00 - 1500 mm kr. 1400,-

626 00 65 Støtteben til samlingsbilad højde 65 cm kr. 250,-

626 00 72 - højde 72 cm

626 00 78 - højde 78 cm

626 00 83 - højde 83 cm

652 51 01 Holder til hammer og vinkel incl. skruer til montering kr. 80,-

652 51 02 Underlags-/stikkebræt incl. skruer til montering kr. 80,-

654 15 00 Bordplade 1500 x 880 mm kr. 650,-

659 15 00 Rullevogn til 12 bordplader kr. 3500,-

946 15 00 Vægreol til 12 bordplader kr. 3000,-

105 00 500 Flytbar skruestik, Record 75 mm kæbebredde kr. 750,-

640 02 00 Holder til flytbar skruestik kr. 400,-

660 20 00 Beskyttelsesplade til model 620 højre-håndet kr. 400,-

660 20 01 - venstre-håndet

660 21 00 Beskyttelsesplade til model 621 højre-håndet kr. 450,-

660 21 01 - venstre-håndet

661 02 00 Vægophæng til 12 beskyttelsesplader kr. 480,-

Produktprogram og priser (fortsat)

Specifikationer og mål

Model 609 610 620 621 632

L/B - Bænk (bilad ved enden) mm 980 x 650 (270) 1500 x 695 (270)

L/B - Bænk (bilad ved siden) mm 1320 x 695 (270)

L/B - Bænk 800 x 515 (270) 1320 x 515 (270) 1200 x 1200

Med åbent stel

- højde cm 65, 72, 78, 83 72, 76, 83 65, 72, 78, 83 65, 72, 78, 83 65, 72, 76, 79, 83

- vægt kg 25 37 25 37 70

Med indbygget skab

- B/H/D skab mm 1100 x 540 x 250 680 x 600 x 770

- højde cm 72, 76, 83 76, 79, 83

- vægt kg 54 78

Med højdeindstilleligt stel

- højde cm 68 - 96 68 - 96 68 - 96 68 - 96 68 - 96

- vægt kg 36 48 36 48 82

Med kipbart, højdeindstilleligt stel

- højde cm 70 - 100 70 - 100

- vægt kg 48 48
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Teknikbænk
Lervad teknikbænk med en 40 mm robust top og er et 
naturligt valg til arbejdspladser med varierede opgaver.
Bænken har 2 eller 4 pladser og er designet for nemt 
og hurtigt skifte af opgave uden nævneværdig ændring 
af arbejdspladsen.
Oftest bliver teknikbænken udrustet med tænger, der 
muliggør fastspænding af emner for bearbejdning.
Der er valgmulghed mellem Lervad’s egenudviklede 
tang og en tang af støbejern, som Lervad forsyner med 
trækæber.

Kvadratisk teknikbænk

Junior teknikbænk er en kvadratisk bænk med plan 
bænkplade af 30 mm massiv bøg.
Bænken er en fleksibel bænk til varierende opgaver. 
Den udrustes med spændetænger og yderligere tilbehør 
afstemt efter den tænkte anvendelse.
En hylde kan monteres i understellet.
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Til metalværksteder
Lervad teknikbænk er et uovertruffent valg til perma-
nent metalarbejde.
Afhængig af størrelsen monteres bænken med 2 eller 4 
faste skruestikke.
Til forebyggelse af skader og til sikring af ekstra levetid 
kan en beskyttelsesskinne af metal indlægges på kan-
ten af bænkpladen.

Funktionelt tilvalg

Ergonomi
For enkel trinløs justering af arbejdshøjden leveres 
teknikbænk med højdeindstilleligt understel.
Alternativt kan Lervad’s 60 mm højdeomstiller monte-
res.
Ved montering af jockey-hjul på det ene bensæt sikres 
nem flytning i lokalet.

Fleksibilitet
Teknikbænk anvendes oftest til multi-funktionelle 
arbejdspladser og Lervad’s sortiment af tilbehør kom-
mer til sin ret som flytbare løsninger eller fastmonteret 
udstyr.
Imidlertid er teknikbænk også velegnet som solid bænk  
til bordmonterede maskiner.

Rektangulær teknikbænk Rette bænk til opgaven
Til 2 arbejdspladser er en rektangulær bænk mest 
velegnet.
Til 4 arbejdspladser er både rektangulære og kvadrati-
ske bænke gode og giver effektive arbejdsforhold.
Teknikbænk leveres med bænkplade efter ønske.
Som standard vælges mellem 3 forskellige bækplader
• Massiv bøg
• 2-lags træfiberplade med kant af massiv bøg
• Massiv bøg med vendbart bilad (kun model 634)
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Junior teknikbænk 1100 x 1100 mm - model 631

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

631 10 60 Massiv bøg  height 60 cm kr. 3500.-

631 10 66 -  - 66 cm

631 10 72 -  - 72 cm

Tilbehør

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

646 00 00 Højdeomstiller +60 mm kr. 630,-

643 00 00 Jockey-hjul kr. 450,-

647 00 40 Hylde af birke-krydsfiner  kr. 325.-

689 08 70 Sløjdtang 200 mm kæbebredde  kr. 900.-

Teknikbænk 1200 x 1200 mm - model 634

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

634 50 79 Massiv bøg  højde 79 cm kr. 4400,-

634 50 83 -  - 83 cm

634 51 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant  - 79 cm kr. 4400,-

634 51 83 -  - 83 cm

634 52 79 Massiv bøg m/ vendbart bilad  - 79 cm kr. 4900,-

634 52 83 -  - 83 cm

Med indbygget skab

634 30 79 Massiv bøg  højde 79 cm kr. 7500,-

634 30 83 -  - 83 cm

634 31 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant  - 79 cm kr. 7500,-

634 31 83 -  - 83 cm

634 32 79 Massiv bøg m/ vendbart bilad  - 79 cm kr. 8000,-

634 32 83 -  - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

634 70 67 Massiv bøg  højde 64-92 cm kr. 14200,-

634 71 67 2-lags træfiberplade m/ bøg kant  - 64-92 cm kr. 14200,-

634 72 67 Massiv bøg m/ vendbart bilad  - 64-92 cm kr. 14700,-

Teknikbænk 1200 x 750 mm - model 636

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

636 10 79 Massiv bøg  højde 79 cm kr. 3900,-

636 10 83 -  - 83 cm

636 11 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant  - 79 cm kr. 3900,-

636 11 83 -  - 83 cm

Med indbygget skab

636 30 79 Massiv bøg  højde 79 cm kr. 6600,-

636 30 83 -  - 83 cm

636 31 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant  - 79 cm kr. 6600,-

636 31 83 -  - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel Pris excl. moms

636 70 64 Massiv bøg  højde 64-92 cm kr. 9400,-

636 71 64 2-lags træfiberplade m/ bøg kant  - 64-92 cm kr. 9400,-

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)
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Teknikbænk 1500 x 750 mm - model 637

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

637 10 79 Massiv bøg lang ramme højde 79 cm kr. 4200,-

637 10 83 - - - 83 cm

637 11 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 4200,-

637 11 83 - - - 83 cm

637 15 79 Massiv bøg kort ramme højde 79 cm kr. 4100,-

637 15 83 - - - 83 cm

637 16 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 4100,-

637 16 83 - - - 83 cm

Med indbygget skab

637 30 79 Massiv bøg lang ramme højde 79 cm kr. 7100,-

637 30 83 - - - 83 cm

637 31 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 7100,-

637 31 83 - - - 83 cm

637 35 79 Massiv bøg kort ramme højde 79 cm kr. 6900,-

637 35 83 - - - 83 cm

637 36 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 6900,-

637 36 83 - - - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

637 70 66 Massiv bøg lang ramme højde 64-92 cm kr. 9800,-

637 71 66 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 64-92 cm kr. 9800,-

637 75 66 Massiv bøg kort ramme - 64-92 cm kr. 9600,-

637 76 66 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 64-92 cm kr. 9600,-

Teknikbænk 1500 x 900 mm - model 638

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

638 10 79 Massiv bøg lang ramme højde 79 cm kr. 4700,-

638 10 83 - - - 83 cm

638 11 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 4700,-

638 11 83 - - - 83 cm

638 15 79 Massiv bøg kort ramme højde 79 cm kr. 4600,-

638 15 83 - - - 83 cm

638 16 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 4600,-

638 16 83 - - - 83 cm

Med indbygget skab

638 30 79 Massiv bøg lang ramme højde 79 cm kr. 7600,-

638 30 83 - - - 83 cm

638 31 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 7600,-

638 31 83 - - - 83 cm

638 35 79 Massiv bøg kort ramme højde 79 cm kr. 7400,-

638 35 83 - - - 83 cm

638 36 79 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 79 cm kr. 7400,-

638 36 83 - - - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

638 70 67 Massiv bøg lang ramme højde 64-92 cm kr. 10700,-

638 71 67 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 64-92 cm kr. 10700,-

638 75 67 Massiv bøg kort ramme - 64-92 cm kr. 10500,-

638 76 67 2-lags træfiberplade m/ bøg kant - - 64-92 cm kr. 10500,-

Produktprogram og priser (fortsat)
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Teknikbænk 1800 x 900 mm - model 639

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

639 15 79 Massiv bøg  højde 79 cm kr. 4900,-

639 15 83 -  - 83 cm

639 16 79 2-lags træfiberplade med bøg kant  - 79 cm kr. 4900,-

639 16 83 -  - 83 cm

Med indbygget skab

639 35 79 Massiv bøg  højde 79 cm kr. 7800,-

639 35 83 -  - 83 cm

639 36 79 2-lags træfiberplade med bøg kant  - 79 cm kr. 7800,-

639 36 83 -  - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

639 70 67 Massiv bøg  højde 64-92 cm kr. 10900,-

639 71 67 2-lags træfiberplade med bøg kant  - 64-92 cm kr. 10900,-

Tilbehør

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

646 00 00 Højdeomstiller +60 mm kr. 630,-

643 00 00 Jockey-hjul kr. 450,-

640 07 00 Bærestang til værktøjsplade til model 634 kr. 550,-

647 00 40 Hylde af birke-krydsfiner til model 634 kr. 325,-

647 00 13 - til model 636 & 637 m/kort ramme kr. 450,-

647 00 23 - til model 637 m/lang ramme kr. 500,-

647 00 16 - til model 638 m/kort ramme kr. 500,-

647 00 26 - til model 638 m/lang ramme & model 639 kr. 550,-

689 08 75 Sløjdtang 280 mm kæbebredde kr. 950,-

640 06 50 Sløjdtang Record V175, incl. fitting og trækæber kr. 950,-

105 34 000 Klemmetang spændvidde 75 mm kr. 350,-

105 00 600 Skruestik Record 100 mm kæbebredde kr. 800,-

105 00 500 Flytbar skruestik Record 75 mm kæbebredde kr. 750,-

640 03 00 Holder til flytbar skruestik Record 75 mm kæbebredde kr. 600,-

677 12 00 Beskyttelsesskinne 1200 mm, til model 634 og 636 kr. 330,-

677 15 00 - 1500 mm, til model 637 og 638 kr. 370,-

677 18 00 - 1800 mm, til model 639 kr. 400,-

Model 631 634 636 637 638 639

Bænkplade L/B mm 1100 x 1100 1200 x 1200 1200 x 750 1500 x 750 1500 x 900 1800 x 900

Med åbent stel

- højde cm 60, 66, 72 79, 83 79, 83 79, 83 79, 83 79, 83

- vægt kg 45 55 42 52 58 70

Med indbygget skab

- B/H/D, lang ramme mm 1100/540/600 1390/540/600 1390/540/750

- B/H/D, kort ramme mm 680/600/770 1100/540/600 1100/540/750 1390/540/750

- højde cm 79, 83 79, 83 79, 83 79, 83 79, 83

- vægt kg 68 60 74 80 119

Med højdeindstilleligt stel

- højde cm 64 - 92 64 - 92 64 - 92 64 - 92 64 - 92

- vægt kg 73 48 61 76 81

Specifikationer og mål

Produktprogram og priser (fortsat)
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Smykkebord

Funktionalitet
Smykkebordet har en udskæring i forkanten, så bruge-
ren opnår en perfekt arbejdsstilling.
I centrum af udskæringen er placeret to centrale hjæl-
pefunktioner, flakjern og filenav, som bl.a. anvendes 
som ambolt og støtte ved finbearbejdning af emner.
Til inspiration for brugeren er smykkebordets detaljer 
udformet med ekstra kærlighed.

Fritstående smykkebord

Række-smykkebord

Lervad smykkebord er indrettet til brug ved kunsterisk 
arbejde med smykker og tilsvarende fine opgaver.
Fritstående smykkebord er kvadratisk og har en 
arbejdsplads på hver af de 4 sider. Det leveres med fast 
understel af massiv bøg eller med højdejusterbart stel 
for trinløs regulering af arbejdshøjden.
Række-smykkebord er modulært og leveres med 1 
eller 2 arbejdspladser.
Række-smykkebord kan leveres med flere pladser i 
række efter ønske.

Sikring af dine værdier
For at sikre bedst mod tab af værdier monteres et skø-
deskind. Skødeskindet samler overskudsmaterialer og 
beskytter brugerens påklædning.
Skødeskindet er poseformet og forsynet med øjer som 
fæstnes dels til kroge på undersiden af bordpladen og 
dels til en ”livline” omkring brugeren.
Når det ønskes aftages skødeskindet og overskydende 
materiale samles ind.
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Smykkebord - model 693 & 695

Vare nr. 1 arbejdsplads Pris excl. moms

693 10 73 Plademål 30x900x600 mm  højde 73 cm kr. 4300,-

693 10 79 -  - 79 cm

695 10 73 Plademål 30x900x750 mm  - 73 cm kr. 4500.-

695 10 79 -  - 79 cm

Smykkebord - model 694 & 696

Vare nr. 2 arbejdspladser Pris excl. moms

694 10 73 Plademål 30x1760x600 mm  højde 73 cm kr. 7000.-

694 10 79 -  - 79 cm

696 10 73 Plademål 30x1760x750 mm  - 73 cm kr. 7400.-

696 10 79 -  - 79 cm

Smykkebord - model 698

Vare nr. 4 arbejdspladser Pris excl. moms

698 10 73 Plademål 30x1200x1200 mm  højde 79 cm kr. 11400.-

698 10 79 -  - 73 cm

698 70 67 - højdeindstillelig - 63 - 91 cm kr. 21000.-

Tilbehør

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

066 90 00 Filenav kr. 225,-

000 80 97 Flakplade kr. 450,-

102 00 000 Skødeskind (læder) incl. kroge til ophæng kr. 990.-

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)

Specifikationer og mål

Model 693 694 695 696 698

Bænkplade L/B mm 900 x 600 1760 x 600 900 x 750 1760 x 750 1200 x 1200

Med åbent stel

- højde cm 73, 79 73, 79 73, 79 73, 79 73, 79

- vægt kg 24 43 27 49 55

Med højdeindstilleligt stel

- højde cm 63 - 91

- vægt kg 73
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Rækkebænk

Lervad Rækkebænk er er smukt møbel og en fleksibel 
løsning placeret langs vinduer og væg eller fritstående, 
som øer i lokalet.
Bænken har 30 mm bænkplade, som i lighed med 
understellet er af massiv bøg.

Funktionalitet
Lervad Rækkebænk er modulær og leveres i en kort 
og en lang udgave. Den korte model har ét modul, den 
lange to.
Stellet kan forsynes med en hylde eller et skab kan 
integreres.
Den er uovertruffen som bænk for lette maskiner.
Sat på hjul kan de mindste bænke anvendes som mo-
bilt arbejdsbord.

Rækkebænk

Til metalværksteder
Til permanent metalarbejde kan bænken udrustes med 
faste skruestikke.
Til forebyggelse af skader og til sikring af ekstra levetid 
kan en beskyttelsesskinne af metal indlægges på kan-
ten af bænkpladen.

Fleksibilitet
Bænken er med tilbehør også velegnet som multi-funk-
tions arbejdsbænk.
Med Lervad’s sløjdtang, klemmetang og flytbar skrue-
stik dækkes de fleste behov.
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Rækkebænk

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

673 10 79 Plademål 30x900x600 mm  højde 79 cm kr. 3000,-

673 10 83 -  - 83 cm

674 10 79 Plademål 30x1760x600 mm  - 79 cm kr. 4400,-

674 10 83 -  - 83 cm

675 10 79 Plademål 30x900x750 mm  - 79 cm kr. 3200,-

675 10 83 -  - 83 cm

676 10 79 Plademål 30x1760x750 mm  - 79 cm kr. 4800,-

676 10 83 -  - 83 cm

Med indbygget skab

673 30 79 Plademål 30x900x600 mm  højde 79 cm kr. 5600,-

673 30 83 -  - 83 cm

674 30 79 Plademål 30x1760x600 mm  - 79 cm kr. 9600,-

674 30 83 -  - 83 cm

675 30 79 Plademål 30x900x750 mm  - 79 cm kr. 5800,-

675 30 83 -  - 83 cm

676 30 79 Plademål 30x1760x750 mm  - 79 cm kr. 10000,-

676 30 83 -  - 83 cm

Tilbehør

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

646 00 00 Højdeomstiller +60 mm kr. 630,-

643 00 00 Jockey-hjul kr. 450,-

643 10 00 Sæt med 4 hjul (2 med bremse) kr. 400,-

647 00 30 Hylde af birke-krydsfiner til model 671, 673 & 674 kr. 375,-

647 00 33 - til model 675 & 676 kr. 400,-

689 08 70 Sløjdtang 200 mm kæbebredde kr. 900,-

105 34 000 Klemmetang spændvidde 75 mm kr. 350,-

105 00 600 Skruestik Record 100 mm kæbebredde kr. 800,-

105 00 500 Flytbar skruestik Record 75 mm kæbebredde kr. 750,-

640 03 00 Holder til skruestik Record 75 mm kæbebredde kr. 600,-

677 09 00 Beskyttelsesskinne 900 mm, til model 671, 673 & 675 kr. 270,-

677 17 00 - 1760 mm, til model 674 & 676 kr. 400,-

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)

Specifikationer og mål

Model 673 674 675 676
Bænkplade L/B mm 900 x 600 1760 x 600 900 x 750 1760 x 750

Med åbent stel

- højde cm 79, 83 79, 83 79, 83 79, 83

- vægt kg 24 43 27 49

Med indbygget skab

- skab stk. 1 2 1 2

- skab B 
 H 
 D

mm 810 
540 
460

810 
540 
460

810 
540 
600

810 
540 
600

- højde cm 79, 83 79, 83 79, 83 79, 83

- vægt kg 39 73 42 79
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Arbejdsbord

Lervad arbejdsbord er et slidstærkt bord til varierende 
arbejde med stort set alle former for materialer.
Arbejdsbordet har et robust understel af massiv bøg og 
er stabilt selv ved tunge opgaver.

Arbejdsbord

Valg af bordplade
Arbejdsbord fås med to forskellige bordplader.
Vælg mellem
• 21 mm krydsfiner med højtrykslaminat. 

5 standardfarver (specialfarve mod tillæg).
eller
• 30 mm 2-lags træfiberplade med kanter af mas-

siv bøg. Den øverste træfiberplade er 6 mm og 
udskiftelig.

Ergonomi
For justering af arbejdshøjden leveres arbejdsbord med 
trinløst højdeindstilleligt understel.
Alternativt kan Lervad’s 60 mm højdeomstiller monte-
res.
Ved montering af jockey-hjul på det ene bensæt sikres 
nem flytning i lokalet.

Hvorfor ikke sætte farve på?
Arbejdsbord leveres nu også med bordplade med farvet 
højtrykslaminat.
Der kan vælges mellem Lervads 5 standardfarver, eller 
den farve, der findes mest ideel til opgaven eller mest 
interessant.
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Arbejdsbord

Vare nr. Med åbent stel Pris excl. moms

684 10 65 Plademål 28x1500x750 mm 2-lags træfiberplade højde 65 cm kr. 3900,-

684 10 73 - - - 73 cm

684 10 79 - - - 79 cm

684 10 83 - - - 83 cm

684 11 65 Plademål 22x1500x750 mm X-finér m/ laminat - 65 cm kr. 4000,-

684 11 73 - - - 73 cm

684 11 79 - - - 79 cm

684 11 83 - - - 83 cm

686 10 65 Plademål 28x1500x1000 mm 2-lags træfiberplade - 65 cm kr. 4200,-

686 10 73 - - - 73 cm

686 10 79 - - - 79 cm

686 10 83 - - - 83 cm

686 11 65 Plademål 22x1500x1000 mm X-finér m/ laminat - 65 cm kr. 4350,-

686 11 73 - - - 73 cm

686 11 79 - - - 79 cm

686 11 83 - - - 83 cm

687 10 65 Plademål 28x1800x1000 mm 2-lags træfiberplade - 65 cm kr. 4500,-

687 10 73 - - - 73 cm

687 10 79 - - - 79 cm

687 10 83 - - - 83 cm

687 11 65 Plademål 22x1800x1000 mm X-finér m/ laminat - 65 cm kr. 4700,-

687 11 73 - - - 73 cm

687 11 79 - - - 79 cm

687 11 83 - - - 83 cm

Med højdeindstilleligt stel

684 70 63 Plademål 28x1500x750 mm 2-lags træfiberplade højde 63 - 91 cm kr. 9500,-

684 71 63 Plademål 22x1500x750 mm X-finér m/ laminat - 63 - 91 cm kr. 9600,-

686 70 63 Plademål 28x1500x1000 mm 2-lags træfiberplade - 63 - 91 cm kr. 10500,-

686 71 63 Plademål 22x1500x1000 mm X-finér m/ laminat - 63 - 91 cm kr. 10650,-

687 70 63 Plademål 28x1800x1000 mm 2-lags træfiberplade - 63 - 91 cm kr. 11000,-

687 71 63 Plademål 22x1800x1000 mm X-finér m/ laminat - 63 - 91 cm kr. 11200,-

Tilbehør

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

646 00 00 Højdeomstiller +60 mm kr. 630,-

643 00 00 Jockey-hjul kr. 450,-

647 00 13 Hylde af birke-krydsfiner til model 684 kr. 450,-

647 00 16 - til model 686 kr. 500,-

647 00 26 - til model 687 kr. 550,-

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)

Specifikationer og mål

Model 684 686 687
Bordplade L/B mm 1500 x 750 1500 x 1000 1800 x 1000

Med åbent stel

- Højde cm 65, 73, 79, 83 65, 73, 79, 83 65, 73, 79, 83

- Vægt kg 38 56 62

Med højdeindstelleligt stel

- Højde cm 63 - 91 63 - 91 63 - 91

- Vægt kg 54 62 72
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Værkstedsbord
Værkstedsbord

Lervad værkstedsbord er en ideel løsning til værksteder 
i børnehaver, indskoling og SFO. Det har 2 eller 4 plad-
ser og er fuldt udstyret med opspændingsredskaber, 
værktøj og plads til opbevaring i én og samme enhed.
Den største model har stort udhæng med god benplads, 
hvilket også gør bordet velegnet til siddende arbejde.

Sikkerhed i fokus
Åbningerne i understellet er forberedt til placering 
værktøjsplader med tilhørende værktøj. Pladerne er 
vendbare, så værktøjet kan vendes indad, når det ikke 
er i brug.
For øget sikkerhed kan pladerne forsynes med lås.

Værktøjsplader og værktøj
Lervad har sammensat standard værktøjssæt til place-
ring i dertil indrettede værktøjsplader.

Værkstedsbord - mere end et simpel arbejdsbord
Uden sløjdtænger er værkstedsbord ganske velegnet 
som almindeligt arbejdsbord.
Det udnyttes imidlertid først optimalt, når det udrustes 
med spænderedskaber og værktøjsplader med tilhø-
rende værktøj.
Desuden kan bordets indre indrettes med udtræks-
bakker velegnede til opbevaring af forskellige mindre 
emner og materialer.

Værktøjsplade 
m/ værktøjssæt B

Værktøjsplade 
m/ værktøjssæt A

Værktøjsplade 
(uindrettet)

Lukkeplade
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”Basic” 

Vare nr. Bordplade med åbent stel og det nævnte udstyr. Pris excl. moms

Inkluderer Højdeomstiller, Jockey-hjul, 2x Sløjdtang, 2x Klemmetang

689 15 xx0 1000 x 750 mm (xx = arbejdshøjde 66 cm, 73 cm eller 79 cm) kr. 7380,-

Inkluderer Højdeomstiller, Jockey-hjul, 4x Sløjdtang, 2x Klemmetang

689 10 xx0 1500 x 750 mm (xx = arbejdshøjde 66 cm, 73 cm eller 79 cm) kr. 10080,-

689 13 xx0 1500 x 1000 mm (xx = arbejdshøjde 66 cm, 73 cm eller 79 cm) kr. 10880,-

”All-in” 

Vare nr. ”Basic” suppleret med det nævnte tilbehør Pris excl. moms

Inkl. 2x værktøjsplade m/værktøj 1A & 1B, 2x lukkeplade, 3x udtræksbakke i notlister

689 15 xx2 1000 x 750 mm (xx = arbejdshøjde 66 cm, 73 cm eller 79 cm) kr. 13340,-

Inkl. 3x værktøjsplade m/værktøj 2A & 1B, 3x lukkeplade, 6x udtræksbakke i notlister

689 10 xx2 1500 x 750 mm (xx = arbejdshøjde 66 cm, 73 cm eller 79 cm) kr. 19350,-

689 13 xx2 1500 x 1000 mm (xx = arbejdshøjde 66 cm, 73 cm eller 79 cm) kr. 20150,-

Grundmoduler

Vare nr. Stel med plade Pris excl. moms

689 15 66 Plademål 1000 x 750 mm  højde 66 cm kr. 3800,-

689 15 73 -  - 73 cm

689 15 79 -  - 79 cm

689 10 66 Plademål 1500 x 750 mm  - 66 cm kr. 4700,-

689 10 73 -  - 73 cm

689 10 79 -  - 79 cm

689 13 66 Plademål 1500 x 1000 mm  - 66 cm kr. 5500,-

689 13 73 -  - 73 cm

689 13 79 -  - 79 cm

Tilbehør

Vare nr. Fleksibilitet og opspænding Pris excl. moms

646 00 00 Højdeomstiller +60 mm kr. 630,-

643 00 00 Jockey-hjul kr. 450,-

689 08 70 Sløjdtang kæbebredde 200 mm kr. 900,-

105 34 000 Klemmetang spændvidde 75 mm kr. 350,-

689 05 15 Værktøjsplade til værktøjssæt A kr. 650,-

689 05 16 - til værktøjssæt B kr. 650,-

689 05 151 Værktøjssæt A, grundværktøj til 1-2 børn kr. 1300,-

689 05 161 - B, suppleringsværktøj til 2-4 børn kr. 1300,-

689 05 10 Lukkeplade kr. 400,-

689 05 12 Værktøjsplade uden indretning (egen færdiggørelse) kr. 550,-

689 05 31 Udtræksbakke med kantliste kr. 250,-

689 05 25 Notlister 1050 mm, til plade L=1500 mm (2 bakker) kr. 240,-

689 05 26 Notlister 530 mm, til plade L=980 mm, (1 bakke) kr. 170,-

646 10 054 Låsesæt 4 låse, 2 nøgler kr. 900,-

646 10 056 Låsesæt 6 låse, 2 nøgler kr. 1250,-

Produktprogram og priser

Specifikationer og mål

Model 689 15 689 10 689 13
Bordplade L/B mm 1000 x 750 1500 x 750 1500 x 1000

Med åbent stel

- Højde cm 66, 73, 79 66, 73, 79 66, 73, 79

- Vægt “basic” kg 33 45 54

- Vægt “all-in” kg 49 70 79



- 22 -

Jalousiskab
Lervad jalousiskab er svaret på det altid krævende 
behov for opbevaringsplads. Et jalousilukke kræver 
mindre operationsplads end hængslede døre, og giver 
samtidig fuld afgang til skabets indre.
Af sikkerhedshensyn åbner jalousiet nedad. Når nøglen 
drejes oprulles jalousiet i skabets bund med en selv-
bremsende effekt, som bringer det til et blødt stop.

Kvalitet beregnet til aktiv brug
Lervad jalousiskab er designet til brug i et miljø med stor 
belastning.
Med ekstra stærkt korpus og en robust konstruktion er ska-
bet født til årelangt brug i værkstedslokaler.

Til værktøjsopbevaring forsynes skabet med indretningskom-
ponenter, bestemt af Lervad’s anbefalede værktøjssæt eller 
af brugerens individuelle ønsker.
Jalousiskab er selvfølgelig forsynet med kvalitetslås, som kan 
leveres i system efter ønske.

Maksimal udnyttelse af pladsen
For ekstra plads kan høje skabe suppleres med over-
skabe, hvorved der dannes en komplet skabsvæg.
Ståldyvler mellem skab og overskab sikrer korrekt posi-
tion og forhindrer forskydning af topskabet.
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Fleksibilitet i brug
Jalousikab leveres 
med lige eller skrå 
hylder efter ønske. 
Model 900 dog kun 
med lige hylder.
Alle lige hylder er 
flytbare.

Model 780
B/D/H: 

800 x 400 x 1800 mm

Model 800
B/D/H: 

1200 x 400 x 1800 mm

Model 900
B/D/H: 

1000 x 610 x 1800 mm

Jalousiskab med hylder

Model 800 56 00  - Jomfru
B/D/H: 

1200 x 400 x 1800 mm

Model 780 62 00 - Jomfru
B/D/H: 

800 x 400 x 1800 mm

Sikkerhed og effektivitet
Skabe med funktionel indretning er designet med bru-
gerens overblik og sikkerhed for øje.
Alt værktøj er givet sin egen unikke plads, og alle 
værktøjsskær placeres beskyttet, så uheld forebygges.
Ved valg af indretning for standard værktøjssæt opnås 
maksimal sikkerhed. Indretningen er 100 % tilpasset 
værktøjssættet, hverken mere eller mindre. Skabet er 
”selvtællende”.
Til brugere, som ønsker selv at forestå den endelige 
indretning tilbydes jomfruskabe. Alle indretningskompo-
nenter er som i færdigindrettede skabe, blot uden selve 
indretningen.

Jalousiskab med funktional indretning

Model 780 xx xx
I henhold til brugers 
egen værktøjsliste.

Maksimal frihed
Når ønskerne går videre end Lervad’s standard indret-
ninger, tilbydes færdige skabe med indretning i henhold 
til brugerens egne specifikationer.
Brugeren leverer en værktøjsliste og om nødvendigt 
et eksemplar af hver værktøjstype. Lervad sørger for 
resten.
Vi afgiver gerne et bindende tilbud.

Model 800 xx xx
I henhold til brugers 
egen værktøjsliste.

Indretning efter 
egen værktøjsliste

Indretning efter 
egen værktøjsliste
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Model 780 - Jalousiskab med funktionel indretning

Model 780 54 00
Skab med én flytbar 
og to faste hylder. 

To reoler hver med 24 skuffer.

Model 780 55 00
Skab til fællesværktøj 
i et mindre værksted 

(jf. værktøjsliste).

Model 780 56 00
Skab til værktøj 

til arbejde med papir og karton 
(jf. værktøjsliste).

Model 780 57 00
Skab til værktøj 

til arbejdemed ler og keramik 
(jf. værktøjsliste).

Model 780 60 00
Skab til værktøj 

til arbejde med læder 
(jf. værktøjsliste).

Model 780 61 00
Skab til værktøj 

til arbejde med tekstil 
(jf. værktøjsliste).

Model 780 64 00
Skab til basisværktøj 
til arbejde med træ 
(jf. værktøjsliste)

Model 780 69 00
Skab til skruetvinger. 

2 hylder med styredyvler til 
adskillelse af tvingerne.

Model 780 70 00
Skab til fællesværktøj 
til arbejde med træ 
(jf. værktøjsliste).

Model 780 64 50
Skab til basisværktøj 
til arbejde med træ 
(jf. værktøjsliste).

Model 780 63 00
Skab med 4 hylder til 

12 flytbar skruestik på holder.

Model 780 71 00
Skab til fællesværktøj 
til arbejde med metal 

(jf. værktøjsliste).

N
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Model 800 53 00
Skab til elev- og fællesværktøj 

til arbejde med træ 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 59 50
Skab med 6 flytbare tørreriste, 5 
hylder og 2 x 6 plastikbeholdere.

Model 800 62 00
Skab til elev- og fællesværktøj 

til arbejde med metal 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 - Jalousiskab med funktionel indretning

Model 800 63 00
Skab med 4 hylder til 

20 flytbar skruestik på holder.

Model 800 64 50
Skab til basisværktøj 

til arbejde med træ - incl. høvle 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 58 00
Skab med 12 flytbare tørreriste.

Model 800 67 00
Skab til 5 flytbar skruestik 

og værktøj til arbejde i metal 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 66 00
Skab til værktøj 

til arbejde med elektronik 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 70 00
Skab til fællesværktøj 

til arbejde med træ og metal 
(jf. værktøjslister).

Model 800 65 00
Skab til 20 nedstrygere og 

20 værktøjsplader 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 20 00
Skab til fællesværktøj 
til arbejde med træ 
(jf. værktøjsliste).

Model 800 30 00
Skab til fællesværktøj 
til arbejde med metal 

(jf. værktøjsliste).
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Jalousiskab

Vare nr. Tomt skab Pris excl. moms

780 00 00 Skab B/D/H: 800 x 400 x 1800 mm kr. 5500,-

800 00 00 - 1200 x 400 x 1800 mm kr. 6200,-

900 00 00 - 1000 x 600 x 1800 mm kr. 6200,-

Jalousiskab med hylder

Vare nr. Model 780 - B/D/H: 800 x 400 x 1800 mm Pris excl. moms

780 02 00 Skab med 2 hylder kr. 6000,-

780 03 00 - 3 hylder kr. 6250,-

780 04 00 - 4 hylder kr. 6500,-

780 04 25 - 4 skråhylder 20 gr. kr. 6800,-

780 04 50 - 4 skråhylder 45 gr. kr. 6800,-

780 00 90 Hylde 20 x 748 x 345 mm kr. 250,-

780 00 95 - 20 x 748 x 345 mm med opkant kr. 325,-

Model 800 - B/D/H: 1200 x 400 x 1800 mm

800 02 00 Skab med 2 hylder kr. 6850,-

800 03 00 - 3 hylder kr. 7175,-

800 04 00 - 4 hylder kr. 7500,-

800 04 25 - 4 skråhylder 20 gr. kr. 7900,-

800 04 50 - 4 skråhylder 45 gr. kr. 7900,-

800 00 90 Hylde 20 x 1148 x 345 mm kr. 325,-

800 00 95 - 20 x 1148 x 345 mm med opkant kr. 425,-

Model 900 - B/D/H: 1000 x 610 x 1800 mm

900 02 00 Skab med 2 hylder kr. 6950,-

900 03 00 - 3 hylder kr. 7325,-

900 04 00 - 4 hylder kr. 7700,-

900 00 90 Hylde 20 x 948 x 345 mm kr. 375,-

Jalousioverskab med hylde

Vare nr. Skab med 1 Hylde Pris excl. moms

781 01 00 Skab B/D/H: 800 x 400 x 700 mm kr. 3550,-

801 01 00 - 1200 x 400 x 700 mm kr. 4000,-

901 01 00 - 1000 x 610 x 700 mm kr. 4000,-

Jalousiskab med ”Jomfruindretning”

Vare nr. Skab med ”Jomfruindretning” Pris excl. moms

780 14 25 B/D/H: 800 x 400 x 1800 mm “Jomfru bagplade” & 4 skråhylder 20 dg. kr. 7000,-

780 62 00 - 800 x 400 x 1800 mm ”Jomfruindretning” til model 780 55 00 kr. 7500,-

800 14 25 - 1200 x 400 x 1800 mm “Jomfru bagplade” & 4 skråhylder 20 dg. kr. 8150,-

800 56 00 - 1200 x 400 x 1800 mm ”Jomfruindretning” til model 800 53 00 kr. 9600,-

800 76 00 - 1200 x 400 x 1800 mm ”Jomfruindretning” til model 800 70 00 kr. 10400,-

Jalousiskab med funktionel indretning

Vare nr. Model 780 - B/D/H: 800 x 400 x 1800 mm Pris excl. moms

780 54 00 3 hylder og 2 skuffereoler kr. 7000,-

780 55 00 Fællesværktøj til et mindre værksted kr. 8950,-

780 56 00 Værktøj til papir og karton kr. 7500,-

780 57 00 Værktøj til ler og keramik kr. 7950,-

780 60 00 Værktøj til læder kr. 7850,-

780 61 00 Værktøj til tekstil kr. 7900,-

780 63 00 4 hylder til 12 Bærbar Skruestik på holder kr. 7500,-

780 64 00 Værktøj til træ, uden hylde til høvle kr. 6700,-

780 64 50 Værktøj til træ, med hylde til høvle kr. 7350,-

780 69 00 2 hylder til skruetvinger kr. 6400,-

780 70 00 Fællesværktøj til træ kr. 8900,-

780 71 00 Fællesværktøj til metal kr. 8100,-

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)
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Jalousiskab med funktionel indretning (fortsat)

Vare nr. Model 800 - B/D/H: 1200 x 400 x 1800 mm Pris excl. moms

800 20 00 Fællesværktøj til træ kr. 10000,-

800 30 00 Fællesværktøj til metal kr. 9300,-

800 53 00 Elev- og fællesværktøj til træ kr. 11000,-

800 62 00 Elev- og fællesværktøj til metal kr. 10300,-

800 58 00 12 bærbare tørreriste kr. 10600,-

800 59 50 6 bærbare tørreriste, 5 hylder med 2 x 6 plastikbeholdere kr. 9700,-

800 63 00 4 hylder til 20 Bærbar Skruestik på holder kr. 9000,-

800 64 50 Værktøj til træ, med hylde til høvle kr. 8500,-

800 65 00 Værktøj til metal, delvis i værktøjsplader kr. 7300,-

800 66 00 Værktøj til elektronik kr. 8900,-

800 67 00 5 flytbar skruestik og værktøj til metal kr. 9500,-

800 70 00 Fællesværktøj til træ og metal kr. 10900,-

Værktøj jf. værktøjsliste

Vare nr. Model 780 Pris excl. moms

780 55 101 Værktøjssæt fællesværktøj til et mindre værksted kr. efter tilbud

780 56 101 - værktøj til papir og karton kr. efter tilbud

780 57 101 - værktøj til ler og keramik kr. efter tilbud

780 60 101 - værktøj til læder kr. efter tilbud

780 61 101 - værktøj til tekstil kr. efter tilbud

780 64 101 - værktøj til træ, uden høvle, 16 elever kr. efter tilbud

780 64 601 - værktøj til træ, med høvle, 16 elever kr. efter tilbud

780 70 101 - fællesværktøj til træ kr. efter tilbud

780 71 101 - fællesværktøj til metal kr. efter tilbud

 Model 800

800 20 00 Værktøjssæt fællesværktøj til træ kr. efter tilbud

800 30 00 - fællesværktøj til metal kr. efter tilbud

800 53 101 - elev- og fællesværktøj til træ, 12 elever kr. efter tilbud

800 62 101 - elev- og fællesværktøj til metal, 12 elever kr. efter tilbud

800 64 601 - værktøj til træ, med høvle, 24 elever kr. efter tilbud

800 66 101 - værktøj til elektronik kr. efter tilbud

800 67 101 - elev- og fællesværktøj til metal, 5 elever kr. efter tilbud

800 70 101 - fællesværktøj til træ kr. efter tilbud

800 70 102 - fællesværktøj til metal kr. efter tilbud

Tilbehør

Vare nr. Tilbehør Pris excl. moms

780 00 96 Gummidug til skråhylde til skråhylde (re. model 780 04 25) kr. 125.-

800 00 96 - til skråhylde (re. model 800 04 25) kr. 150.-

101 19 610 Kasse til elevarbejder L/B/H 350 x 260 x 160 mm, massiv fyr kr. 275,-

Specifikationer og mål

Model 780/781 800/801 900/901
Jalousiskab

- B/D/H udvendig mm 800 x 400 x 1800 1200 x 400 x 1800 1000 x 610 x 1800

- B/D/H indvendig mm 748 x 360 x 1400 1148 x 360 x 1400 948 x 570 x 1400

- Vægt med 4 hylder kg 68 88 108

Jalousioverskab

- B/D/H udvendig mm 800 x 400 x 700 1200 x 400 x 700 1000 x 610 x 700

- B/D/H indvendig mm 748 x 360 x 500 1148 x 360 x 500 948 x 570 x 500

- Vægt med 1 hylde kg 32 40 49

Produktprogram og priser (fortsat)
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Bærbar Værktøjsplade
Ansvarlighed og sikkerhed er nøgleord i omgang med 
værktøj.
Med Lervad bærbar værktøjsplade har den enkelte bru-
ger direkte adgang til aktuelt værktøj.
Ved brug i kombination med Lervad jalousiskab bevares 
samtidig overblik og kontrol.

Individuel tilpasning
Lervad bærbar værktøjsplade er indrettet til standard 
værktøjssæt.
Til brugere med eget værktøjssæt tilbydes indretning af 
værktøjsplader til kundens specifikationer.
Alternativt kan værktøjsplader leveres i ”jomfruudga-
ve”, hvor brugeren selv forestår den endelige indret-
ning.

Bærbar værktøjsplade, ”Jomfru” til egen indretning

Vare nr. Pris excl. moms

652 01 51 Værktøjsplade 3 lags med kroge kr. 650,-

652 01 55 - - uden kroge kr. 600,-

652 97 01 - 2 lags med kroge kr. 530,-

652 97 05 - - uden kroge kr. 480,-

Bærbar værktøjsplade, færdigindrettet

Vare nr. Pris excl. moms

652 52 00 Værktøjsplade 2 lags til ”15 x værktøj til træ” kr. 600,-

652 94 00 - - til ”15 x værktøj til metal” kr. 600,-

652 97 00 - - til ”15 x værktøj til træ/metal” kr. 600,-

Værktøjssæt jf. værktøjsliste

Vare nr. Pris excl. moms

652 52 101 Værktøjssæt ”15 x værktøj til træ” kr. 1900,-

652 94 101 - ”15 x værktøj til metal” kr. 1550,-

652 97 101 - ”15 x værktøj til træ/metal” kr. 1400,-

Specifikationer og mål

Model 652 01 51 652 97 01

Bredde / højde mm 340 x 400 340 x 400

Lag no. 3 2

Dybde mm 132 92

Vægt kg 3,5 2,2

Produktprogram og priser (NB! Illustrationer kan indeholde tilbehør)
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X390 Modulskab

Til afdækning af skabe opstillet ryg mod ryg kan leveres 
topplader til 2 skabe eller 4 skabe (2 x 2). Disse kan 
endvidere leveres med påspændt laminat i standard-
farver eller ønsket farve efter tilbud.

Standardfarver (det anførte tal tilføjes efter varenr.): -1 -2 -3 -4 -5    

X390 er en moderne skabsserie skabt til aktivt brug i 
miljøer med liv.
Designet er fastlagt ud fra et ønske om maksimal funk-
tionalitet og tilsvarende fleksibilitet.
X390 har en dybde på 390 mm og er fastlagt med et 
modulmål 375 mm for højden på 390 mm for bredden.
Et grundmodul har således målene
D/B/H: 390 x 390 x 375 mm.
Der er følgende standardmoduler:
- Modul 21: 2 bred, 1 høj
- Modul 22: 2 bred, 2 høj
- Modul 24: 2 bred, 4 høj
Modulerne 22 og 24 leveres i to versioner - til hæng-
slede låger eller med jalousilukke, hvorimod modul 21 
kun fås til hængslede låger.
X390 kan naturligvis også anvendes åbne.
Alle moduler er forberedt til ”stabling” med sikker sty-
ring af sammenbygningen med dyvler i skabssiderne.
Skabene placeres på en 100 mm sokkel eller, når der 
ønskes mobile løsninger, på hjul.

Siderne er forsynet med systemhuller, som giver fleksi-
bilitet i indretningen. Der er valg mellem hylder, skuffer 
eller speciel indretning efter ønske.
Lervad’s kendte løsninger til værktøjsopbevaring er 
tilpasset til X390, og skabene lader sig således også an-
vende som værktøjsskabe.
Til X390 er valgt birkekrydsfinér i møbelkvalitet som 
grundmateriale. Korpusdele er 18 mm tykke med 6 mm 
bagbeklædning. Hylderne er 15 mm tykke og fastholdes 
med Rafix korpusbindere, hvilket giver overlegen stabi-
litet.
Låger og skuffefronter er 15 mm. Jalousiklukket er 6 
mm med 8 mm stave.
Alle elementer er i standardudførelse overfladebehan-
dlet med miljøvenlig klar lak tilført hvid pigment, men 
andre indfarvninger af hele løsningen eller f.eks. blot 
låger og skuffefronter imødekommes efter ønske.
Jalousilukke, lågesæt og udvendig skuffe leveres med 
møbellås.
Jalousilukket er opadåbnende og kan låses i både luk-
ket og oplukket position.



X390 åben og med låger X390 med jalousilukke

Korpus L21
BDH: 78x39x37,5 cm
Best. nr. G3903750

DKK 1.600,-

Korpus L22
BDH: 78x39x75 cm
Best. nr. G3907500

DKK 2.000,-

Korpus J24
BDH: 78x39x1500 cm
Best. nr. G3915005

DKK 4.800,-

Korpus J22
BDH: 78x39x75 cm
Best. nr. G3907505

DKK 3.100,-

Korpus L24
BDH: 78x39x1500 cm
Best. nr. G3915000

DKK 3.200,-

Lågesæt 21
BH: 78x37,5 cm

Best. nr. G3920001
DKK 800,-

Lågesæt 22
BH: 78x75 cm

Best. nr. G3920002
DKK 1.100,-

Lågesæt 24
BH: 78x1500 cm

Best. nr. G3920004
DKK 1.600,-

Sokkel
BDH: 78x35x10 cm
Best. nr. G3950012

DKK 400,-

Hylde
BD: 74x37 cm

Best. nr. G3940001
DKK 300,-

Skråhylde
BD: 74x37 cm

Best. nr. G3940002
DKK 350,-

Hylde
BD: 74x35 cm

Best. nr. G3940051
DKK 300,-

Skråhylde
BD: 74x35 cm

Best. nr. G3940052
DKK 350,-

Skuffe U3
BDH: 78x37x32 cm
Best. nr. G3930003

DKK 1.200,-

Topplade
BD: 80x83 cm

Best. nr. G3960022
“Natur”: DKK 450,-

“Laminat”: DKK 900,-

Topplade
BD: 158x83 cm

Best. nr. G3960024
“Natur”: DKK 850,-

“Laminat”: DKK 1.700,-

Bundplade m/ hjul
BDH: 76x76x10 cm
Best. nr. G3950122

DKK 800,-

Bundplade m/ hjul
BDH: 154x76x10 cm
Best. nr. G3950142

DKK 1.300,-

Skuffe I1
BDH: 74x35x10 cm
Best. nr. G3930051

DKK 800,-

Topplade
BD: 80x80 cm

Best. nr. G3960522
“Natur”: DKK 450,-

“Laminat”: DKK 900,-

Topplade
BD: 158x80 cm

Best. nr. G3960524
“Natur”: DKK 850,-

“Laminat”: DKK 1.700,-

Produktprogram og priser
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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (”Produkter”) 
fra Lervad A/S til enhver kunde (”Køber”). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Lervad og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt af-
talt. Lervad er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Lervad 
og Køber. Lervad er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om Lervad ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.
1. Ordrebekræftelse
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget Lervad’s skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller Lervad inden for acceptfristen 
har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af Lervad afgivet tilbud.
2. Levering og risikoens overgang
Produkterne leveres ex works Nørre Aaby. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan Lervad afsende Produkterne til Køber på en af Lervad 
valgt transportform. Alle Lervad’s omkostninger som følge heraf betales af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ex works skal fortolkes i overens-
stemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for købsaftalens indgåelse.
3. Forsinkelse
Såfremt Lervad ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne 
frist, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning for dokumenteret direkte tab. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Lervad som følge 
af forsinkelse.
4. Priser
Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. Lervad forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i 
tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstig¬ninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende 
forhold.
5. Emballage
Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskri-
ves Køber ved omgående, fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Lervad’s anvisninger.
6. Betalingsvilkår
Betaling skal ske inden 15 dage fra fakturadato. Fra forfaldstid debiteres morarente på 2 % per måned.
7. Produktinformation
Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra Lervad eller en af Lervad’s forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, 
kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, 
Lervad udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af 
Lervad.
8. Beskyttet og fortrolig information
Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Lervad til Køber (”Fortrolig 
Information”), skal forblive Lervad’s ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden Lervad’s skriftlige tilsagn 
kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig Information skal leveres 
tilbage ved påkrav.
9. Ændringer
Lervad forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifi-
kationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion. 
10. Vederlagsfri reparation
Lervad forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som efter Lervad’s undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leverings-
tidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer inden 12 måneder fra Produktets levering. Ved mangelindsi-
gelser sender Køber, efter forudgående aftale med Lervad, Produktet til Lervad vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og 
forsikring betales af Køber. Viser Lervad’s undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet til Køber. Fragt og forsikring betales af 
Køber. Såfremt Lervad konstaterer mangler, sender Lervad det istandsatte Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller 
det mangelfulde Produkt. Lervad vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Lervad som følge af 
mangelfulde Produkter.
11. Produktansvar
Lervad er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens Produktet er i Købers besiddelse.
12. Følgeskader/Indirekte tab
Lervad er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som 
reguleres af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller 
tab af data.
13. Reklamationer
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Lervad uden ugrundet ophold.
14. Intellektuelle rettigheder
Udover selve Produktet erhverver Køber ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærkeret eller anden intellektuel rettighed forbundet 
med Produktet.
15. Force majeure
Lervad er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller 
forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Lervad’s rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, 
terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler 
ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfal-
der i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt 
mod Lervad.
16. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestem-
melsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
17. Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret. 
Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Lervad’s værneting.



Lervad A/S
Industrivej 5 

5580 Nørre Aaby 
Tlf: +45 75361011 - Fax: +45 75362043 

E-mail: mail@lervad.com - www.lervad.com
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