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Vi gör det
lättare att
få ut saker

I mer än 25 år har KRS utvecklat och 
tillverkat produkter som gör det enklare och 
snabbare att förvara och hålla ordning
på sina saker.

Förvaringar från KRS löser de flesta behov, 
dessutom skall alla våra produkter ha en 
genomtänkt design för bästa ergonomi.

KRS produkter spar tid, skonar ryggar, gör 
det lättare att hålla ordning - och skapar 
en bättre arbetsmiljö.

(och in igen)!
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Bokhylla h.210 cm

Öppen förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg.
5 st. hyllplan varav 3 st. är flyttbara.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 30/45/58 cm (d) x 210 cm (h)

Bokhylla h.130 cm

Öppen förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg.
3 st. hyllplan varav 2 st. är flyttbara.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 30/45/58 cm (d) x 120 cm (h) 

Hyllorna finns även i bredd 80 cm 

Bokhylla h.90 cm

Öppen förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg.
3 st. hyllplan varav 2 st. är flyttbara.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 30/45/58 cm (d) x 90 cm (h) 

Materialskåp med 2 dörrar

Förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg. 5 st. hyllplan varav 
3 st. är flyttbara. Nedre delen med släta dörrar 
och handtag. 

100 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 210 cm (h)

Materialskåp med 4 dörrar

Förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg. 5 st. hyllplan 
varav 3 st. är flyttbara. Övre del med 
släta dörrar och spanjolettlås. Nedre delen 
med släta dörrar och handtag.  

100 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 210 cm (h)

Materialskåp med glasdörr 

Förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg. 5 st. hyllplan 
varav 3 st. är flyttbara. Övre del med 
glasdörrar och spanjolettlås. Nedre delen 
med släta dörrar och handtag. 

100 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 210 cm (h)

Materialskåp med 2 hela pardörrar

Förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg. 5 st. hyllplan 
varav 3 st. är flyttbara. Släta dörrar med 
spanjolettlås. 

100 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 210 cm (h)

Vit BokBjörk

Bokhyllor Materialskåp

VitBokBjörk

Cylinderlås finns 
som tillval
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Materialskåp med 4 glas dörrar

Förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg. 5 st. hyllplan 
varav 3 st. är flyttbara. Övre del med 
glas dörrar och spanjolettlås. Nedre delen med glas 
dörrar och handtag. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 
 
100 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 210 cm (h)

Bänkskåp med dörr

Bänkskåp i vit, björk eller bok laminat 
med vit rygg. 2 st. hyllplan. Dörr med
handtag.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

50 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 91 cm (h)

Materialskåp med 2 glasade pardörrar

Förvaringshylla i vit, björk eller 
bok laminat med vit rygg. 5 st. hyllplan 
varav 3 st. är flyttbara. Dörrar med glas och
spanjolettlås. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 32/47/60 cm (d) x 210 cm (h)

Bänkskåp med dubbeldörr

Bänkskåp i vit, björk eller bok laminat 
med vit rygg. 2 st. hyllplan. Dubbeldörr
med handtag.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 32/47/58 cm (d) x 91 cm (h)

Överskåp med dörr

Överskåp i vit, björk eller bok laminat 
med vit rygg. 2 st. hyllplan. Dörr med
handtag.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

50 cm (b) x 32 cm (d) x 80 cm (h)

Överskåp med glasad dörr

Överskåp i vit, björk eller bok laminat 
med vit rygg. 2 st. hyllplan. Dörr med
glas och handtag.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

50 cm (b) x 32 cm (d) x 80 cm (h)

Överskåp med dubbeldörr

Överskåp i vit, björk eller bok laminat 
med vit rygg. 2 st. hyllplan. Dubbeldörr 
med handtag.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 32 cm (d) x 80 cm (h)

Överskåp med glasad dubbeldörr

Överskåp i vit, björk eller bok laminat 
med vit rygg. 2 st. hyllplan. Dubbeldörr 
med glas och handtag.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

100 cm (b) x 32 cm (d) x 80 cm (h)

Materialskåp Överskåp

VitBokBjörk

VitBokBjörk

Cylinderlås finns 
som tillval

Cylinderlås finns 
som tillval
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Klädskåp med 2 dörrar i höjd

Klädskåp med 1, 2 eller 3- fack i bredd och 
2 dörrar i höjd. Stomme och dörr i vit, björk 
eller boklaminat. Varje fack är utrustat med kläd-
stång, dubbelkrok, hatthylla och 
skohylla.

Låsbar dörr med cylinderlås. 2 st. nycklar till varje 
dörr med olika låsning. Klädskåpen finns med 
höger- eller vänsterhängd dörr. 
(Högerhängd dörr  är vanligast).

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
accepteras), FSC-märkt och svensktillverkad.

Inredning 1-fack i bredd 2-fack i bredd 3-fack i bredd

Mått 1-fack i bredd: 30 cm (b) x 55 cm (d) x 190 cm (h).
Mått 2-fack i bredd: 58 cm (b) x 55 cm (d) x 190 cm (h).
Mått 3-fack i bredd: 86 cm (b) x 55 cm (d) x 190 cm (h). 

Klädskåp med hel dörr

Klädskåp med 1, 2 eller 3- fack i bredd och hel dörr. 
Stomme och dörr i vit, björk eller 
boklaminat. Varje fack är utrustat med klädstång, 
dubbelkrok, hatthylla och skohylla.

Låsbar dörr med cylinderlås. 2 st. nycklar till varje dörr 
med olika låsning. Klädskåpen finns med höger- eller 
vänsterhängd dörr. (Högerhängd dörr  är vanligast).

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
accepteras), FSC-märkt och svensktillverkad.

Garderob med klädstång

Skåp med stomme i vit laminat. Dörr i 
vit, björk eller bok laminat.
Inredning består av 3 st. hyllplan och 
klädstång. Finns med höger- och 
vänsterhängd dörr.

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
rekommenderas), FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

60 cm (b) x 60 cm (d) x 210 cm (h)

Garderob med trådkorgar

Skåp med stomme i vit laminat. Dörr i 
vit, björk eller bok laminat.
Inredning består av 5 st. hyllplan och 3 st.
trådkorgar. Finns med höger- och 
vänsterhängd dörr.

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
rekommenderas), FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

60 cm (b) x 60 cm (d) x 210 cm (h)

Garderob med hyllplan

Skåp med stomme i vit laminat. Dörr i 
vit, björk eller bok laminat.
Inredning består av 6 st. hyllplan. Finns 
med höger- och vänsterhängd dörr.

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
rekommenderas), FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

60 cm (b) x 60 cm (d) x 210 cm (h)

Klädskåp Garderober

VitBokBjörk

Vit

Bok

Björk
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Elevförvaring Elevförvaring

Elevförvaring 6 fack H

Elevförvaring med 6 st. lådor, 6 st. pärmfack och 
6 st. hyllplan. 4 st. hjul varav 2 st. är låsbara. 
Lådorna rymmer A4 format. Finns i björk, vit eller 
bok laminat. Lådförstycken kan väljas i björk, vit, 
grå eller bok. Hyllan utrustad med fyra st. hjul 
varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

90 cm (b) x 40 cm (d) x 114 cm (h)
Lådor: 24 cm (b) x 33 cm (d). 
Höjd lådfront: 13 cm.

Elevförvaring 4 fack H

Elevförvaring med 4 st. lådor, 4 st. pärmfack och 
4 st. hyllplan. 4 st. hjul varav 2 st. är låsbara. 
Lådorna rymmer A4 format. Finns i björk, vit eller 
bok laminat. Lådförstycken kan väljas i björk, vit, 
grå eller bok. Hyllan utrustad med fyra st. hjul 
varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

90 cm (b) x 40 cm (d) x 79 cm (h)
Lådor: 24 cm (b) x 33 cm (d). 
Höjd lådfront: 13 cm.

Elevförvaring 8 fack 8 lådor

Elevförvaring med 8 st. lådor och 8 st. pärmfack. 
4 st. hjul varav 2 st. är låsbara. 
Lådorna rymmer A4 format. Finns i björk, vit eller 
bok laminat. Lådförstycken kan väljas i björk, vit, 
grå eller bok. Hyllan utrustad med fyra st. hjul 
varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

120 cm (b) x 40 cm (d) x 72 cm (h)
Lådor: 24 cm (b) x 33 cm (d). 
Höjd lådfront: 10,5 cm.

Elevförvaring 6 fack 6 lådor

Elevförvaring med 6 st. lådor och 6 st. pärmfack. 
4 st. hjul varav 2 st. är låsbara. 
Lådorna rymmer A4 format. Finns i björk, vit 
eller bok laminat. Lådförstycken kan väljas i 
björk, vit, grå eller bok. Hyllan utrustad med fyra 
st. hjul varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

90 cm (b) x 40 cm (d) x 72 cm (h)
Lådor: 24 cm (b) x 33 cm (d). 
Höjd lådfront: 10,5 cm.

Elevförvaring 4 fack 4 lådor

Elevförvaring med 4 st. lådor och 4 st. pärmfack. 
4 st. hjul varav 2 st. är låsbara. 
Lådorna rymmer A4 format. Finns i björk, vit eller 
bok laminat. Lådförstycken kan väljas i björk, vit, 
grå eller bok. Hyllan utrustad med fyra st. hjul 
varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

60 cm (b) x 40 cm (d) x 72 cm (h)
Lådor: 24 cm (b) x 33 cm (d). 
Höjd lådfront: 10,5 cm.

VitBokBjörk

VitBokBjörk
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Kuben 9 fack

Hylla med 9 fack tillverkad i laminat. Kan användas 
som rumsavdelare eller ställas mot vägg. Finns i 
björk, vit eller bok laminat. Hyllan utrustad med 
fyra st. hjul varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

120 cm (b) x 42 cm (d) x 125 cm (h)

Kuben 3 fack

Hylla med 3 fack tillverkad i laminat. Kan användas 
som rumsavdelare eller ställas mot vägg. Finns i 
björk, vit eller bok laminat. Hyllan utrustad med 
fyra st. hjul varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

120 cm (b) x 42 cm (d) x 50 cm (h)

Kuben 4 fack

Hylla med 4 fack tillverkad i laminat. Kan användas 
som rumsavdelare eller ställas mot vägg. Finns i 
björk, vit eller bok laminat. Hyllan utrustad med 
fyra st. hjul varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

81cm (b) x 42 cm (d) x 87 cm (h)

Ståpulpet med 1 låda och dörr

Ståulpet med en låda och en dörr. Pulpeten är 
utrustad med fyra st. hjul, varav två st. är låsbara.
Toppskiva i laminat med fasad kant av MDF.
Finns i björk-, vit- och bok laminat.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

Pulpet 45 cm (b) x 46 cm (d) x 105 cm (h)
Toppskiva 70 cm (b) x 63 (d)

Ståpulpet med 2 lådor

Ståulpet med en låda och en dörr. Pulpeten är 
utrustad med fyra st. hjul, varav två st. är låsbara.
Toppskiva i laminat med fasad kant av MDF.
Finns i björk-, vit- och bok laminat.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

Pulpet 45 cm (b) x 46 cm (d) x 105 cm (h)
Toppskiva 70 cm (b) x 63 (d)

Tillbehör

Fällbar klaff
Fällbar klaff som passar på 
höger- och vänster sida.
Levereras som standard 
monterad på höger sida av
pulpeten sett framifrån. 
Bredd: 400 mm. Djup: 450
mm.

Cylinderlås

Ståpulpet med 1 låda och stor dörr

Ståulpet med en låda och en dörr. Pulpeten är 
utrustad med fyra st. hjul, varav två st. är låsbara.
Toppskiva i laminat med fasad kant av MDF.
Finns i björk-, vit- och bok laminat.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

Pulpet 45 cm (b) x 46 cm (d) x 105 cm (h)
Toppskiva 70 cm (b) x 63 (d)

Ståpulpet öppen

Ståulpet med en låda och en dörr. Pulpeten är 
utrustad med fyra st. hjul, varav två st. är låsbara.
Toppskiva i laminat med fasad kant av MDF.
Finns i björk-, vit- och bok laminat.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

Pulpet 45 cm (b) x 46 cm (d) x 105 cm (h)
Toppskiva 70 cm (b) x 63 (d)

Kuben 6 fack

Hylla med 6 fack tillverkad i laminat. Kan användas 
som rumsavdelare eller ställas mot vägg. Finns i 
björk, vit eller bok laminat. Hyllan utrustad med 
fyra st. hjul varav två st. är låsbara.  

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

120 cm (b) x 42 cm (d) x 87 cm (h)

Kuben Ståpulpet

VitBokBjörk

VitBokBjörk
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Madrasskåp

Skåp för förvaring av madrasser, kuddar och filtar. 
Plats för 5 st. stående madrasser samt hyllplan för 
förvaring av kuddar och filtar.

Stomme i vit laminat och dörr finns i vit,  
grå, björk eller boklaminat. Dörren kan fås som 
höger- eller vänsterhängd. (Högerhängd är mest 
vanlig).

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
accepteras), FSC-märkt och svensktillverkad.

60 cm (b) x 60 cm (d) x 210 cm (h).

Madrasskåpen finns även

i andra storlekar och 

utföranden.

Madrasskåp KRS 1260

Skåp för förvaring av liggande vikbara 
madrasser. Plats för 8 st. mindre vikbara 
madrasser.

Stomme och dörrar i vit, björk, bok eller 
ljusgrå laminat.

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
rekommenderas), FSC-märkt och 
svensktillverkad.

126 cm (b) x 34 cm (d) x 116 cm (h).

Kudd och filtskåp  KRS 600

Skåp för förvaring av kuddar och filtar.

Stomme och dörrar i vit, björk, bok eller grå 
laminat.

Standard är högerhängd dörr men dörren går 
även att få vänsterhängd.

Produkten är Byggvarubedömd (nivå 
rekommenderas), FSC-märkt och 
svensktillverkad.

60 cm (b) x 34 cm (d) x 116 cm (h).

Madrasskåp Madrasskåp

Vit GråBokBjörk

Vit GråBokBjörk
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Personalfack Lärarfack
Vit GråBokBjörk

Vit GråBokBjörk

Personalfack 6 dörrar

Personalfack med 6 dörrar. Varje fack har olika 
låsning. Invändigt fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

32,5 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Lärarfack 6 dörrar

Lärarfack med 6 dörrar och integrerat brevinkast 
i dörren. Varje fack har olika låsning. Invändigt 
fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

32,5 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Lärarfack 12 dörrar

Lärarfack med 12 dörrar och integrerat brevinkast 
i dörren. Varje fack har olika låsning. Invändigt 
fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

93 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Lärarfack 12 dörrar

Lärarfack med 12 dörrar och integrerat brevinkast 
i dörren. Varje fack har olika låsning. Invändigt 
fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

63 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Lärarfack 24 dörrar

Lärarfack med 24 dörrar och integrerat brevinkast 
i dörren. Varje fack har olika låsning. Invändigt 
fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

124 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Personalfack 18 dörrar

Personalfack med 18 dörrar. Varje fack har olika 
låsning. Invändigt fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

93 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Personalfack 24 dörrar

Personalfack med 24 dörrar. Varje fack har olika 
låsning. Invändigt fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

124 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)

Personalfack 12 dörrar

Personalfack med 12 dörrar. Varje fack har olika 
låsning. Invändigt fackmått 28,5 x 24,6 cm.
Stomme i björk, vit eller boklaminat. Dörrfronter 
i björk, vit, grå eller boklaminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

63 cm (b) x 40 cm (d) x 178 cm (h)
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KRS
För en bättre arbetsmiljö, sedan 1994

Tel: 0921-15932
E-post: info@krsab.se
www.krsab.se

Postsortering

Blankettfack golvmodell

Golvmodell på sockel med 60 st fack.
Finns i björk, vit eller bok laminat. 

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

84 cm (b) x 47 cm (d) x 210 cm (h)

Postsorteringshylla

Komplett postsorteringshylla med dörrar och 
utdragbar sorteringshylla på rullexpansion. 
36 st. sorteringshyllor. 1 st. hyllplan i nederdelen. 
Finns i björk, vit eller bok laminat.

Produkten är FSC-märkt och 
svensktillverkad. 

84 cm (b) x 47 cm (d) x 210 cm (h)

VitBokBjörk


