Prislista 2019-11-14
Fullbreddshylla 60x40 hyllplan 12 eller 15 cm distanser

Pris per hyllplan*

Mimer K vaxad, vit el svart gran (topp/mellanhyllplan)
Tor Silver, vitlaserad gran (topp/mellan/bottenhyllplan)
Oden Silver, vitlaserad gran (topp/mellan/bottenhyllplan)
Tor 1.0, vaxad björk
(topp/mellan/bottenhyllplan)
Oden 2.5 vaxad björk (topp/mellan/bottenhyllplan)

14600
7600
5400
7500
5300

Sleipner W bottenhyllplan – får ej stå någon apparat här!
Schabrak W bottenhyllplan

8700
11100

Kompakthylla 48 x 40 cm hyllplan 12 eller 15 cm distanser
**Notera maximal apparatbredd 40 cm.

Pris per hyllplan*

MYT (Mimer Yggdrasil flat Top) svart, el natureloxerat (behöver ej toppmuttrar) 16000
Munin topphyllplan i vitlaserad gran (behöver ej toppmuttrar)
4500
Idun vitlaserad gran, lackad björk (topp/mellanhyllplan) **
7600
Yggdrasil vitlaserad gran, lackad björk (topp/mellanhyllplan) **
5400
Yggdrasil botten i vitlaserad gran el lackad björk, där en apparat kan placeras ** 5400
Sleipner bottenhyllplan, vitlaserad gran (skall vara tomt!)
8800
Schabrak bottenhyllplan
11200
Tillägg för andra träslag mm - per komplett hylla
Svart gran istället för vitlasering (lite grov finish)
Vitvaxad, vit och svart björk
Körsbär
Svart Ask, Ask natur

1500
1500
2000
1500

Tillägg för svarta distanser, och/eller svart Aluminiumhyllplan *
Tillägg för 2 extra lagers klarlack för komplett hylla
* brickor är alltid naturfärg.

1000
1650

Uppgraderingar:

Pris per hyllplan om ej annat anges

Uppgradering från Oden 2.5 till Mimer K
Uppgradering från Tor 1.0 till Mimer K vaxad gran
Uppgradering från Oden 2.5 - Tor 1.0 vaxad björk
Uppgradering Oden 1 till 2.5 (inkl toppmuttrar och för hel hylla)
Uppgradering Diskus för Referensbottenhyllplan
Uppgradering från Diskus eller Sleipner till Schabrak
Uppgradering Yggdrasil till Idun (mellan/topp) vitlaserad gran

12250
12250
2400
1600
750
2500
2400

Harmonihylla - kit (exkl alla trähyllplan)

2900

Pris per hyllplan:

* Priserna gäller vid samtidig order av omonterad komplett hylla med minst 3 hyllplan. Vid
komplettering tillkommer en debitering på 300kr bl.a pga fraktkostnad. Priserna gäller för 20% i
handpenning vid order.

