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Kundprislista ink moms

Mindre bord/skrivbord/avställningsbord

Ala       Trä    Kalksten      Betong      Diabas

Ala 35x35 björk 4650 6950 6850 8850

Ala 55x35 björk 5450 7750 0 9750

Ala 80x35 björk 6550 9650 8950 11850

Ala 100x35 björk 7350 10850 0 13250

Ala 35x35 ek 5350 7450 7350 10650

Ala 55x35 ek 5950 8450 0 12350

Ala 80x35 ek 7350 9950 9450 13750

Ala 100x35 ek 7950 11350 0 13750

Ala Målat på björk/betsat underrede 950 950 950 950

Höjd 53/73 cm

Ala 2 lådor        Trä   Kalksten Diabas

Ala 2 lådor björk 14650 16950 19950

Ala 2 lådor ek 15750 17950 20950

Målat på björk/betsat underrede 1550 1550 1550

Längd: 80 cm

Djup: 35 cm

Höjd: 73 cm

Ala skrivbord     Träskiva     Kalksten    Diabas

Ala skrivbord 1 låda björk 15650 17950 22950

Ala skrivbord 2 lådor björk 18950 23850 27950

Ala skrivbord 1 låda ek 16750 18950 23850

Ala skrivbord 2 lådor ek 20450 24950 28950

Målat på björk/betsat underrede 1980 1980 1980

Mindre:100x50

Större: 135x60

Höjd:75

Ardre avställning Björk Ek

Träskivor 21950 23950

Toppskiva kalksten 24450 26750

Kalkstensskivor 26950 28450

Toppskiva svensk Diabas 29550 31450

Målat på björk/betsat underrede 1670 1670

Skivor i kärnvirke, målat underrede 24950 0

Längd: 122

Djup: 35

Höjd 90

ALA

Ala är en serie med mindre bord med avsmalnande ben i 

björk eller ek. Underredet pryds av skivor i björk, ek, 

gotländsk kalksten och till vissa storlekar betong. 

Betongskivorna är nedsänkta på mitten och finns till borden 

som är 35 och 80 cm långa. Kalkstensskivorna kommer från 

stenhuggeriet i Burgsvik som sandslipar skivorna för en ljus 

och matt yta och kanthugger dessutom skivan runt om.

Ala finns i två höjder, 53 cm och 73 cm. 

Samma pris oavsett höjd.

ALA 2 LÅDOR

I Ala-serien finns också Ala 2-lådor som precis som namnet 

antyder har två lådor under bordsskivan. Lådorna är samman-

fogade med vacker och hållbar halvförtäckt laxstjärt-sinkning. 

Lådorna vilar på glidlister av det fetare träslaget bok för en 

friktionsfri gång. Ala 2 lådor har bra arbetshöjd och kan 

användas som ett litet skrivbord där utrymmet är begränsat men 

det passar också bra som sidobord i vardagsrummet eller hallen. 

Underredet tillverkas i massiv björk eller ek. Skivan kan väljas i 

gotländsk kalksten, svart svensk Diabas eller samma träslag 

som benen. 

ALA SKRIVBORD

Ala skrivbord är ett nätt och praktiskt skrivbord. Det mindre 

skrivbordet har en lådfront som är tagen ur samma trästycke 

som fronten på skrivbordet. Lådan är sammanfogad med 

halvförtäckt sinkning och har ett inslipat beslag av rostfritt stål. 

Skrivborden finns i massiv ek eller björk med en toppskiva av 

gotländsk kalksten, svart svensk Diabas eller trä. Välj mellan 

två storlekar på bord. Det mindre skrivbordet har en låda i A2 

format. Den stora modellen har två lådor som är något 

mindre, de mäter 58x35 cm invändigt. 

ARDRE AVSTÄLLNING

Ardre avställning finns i massiv ek eller björk och till det kan 

du välja träskivor eller stenskivor av gotländsk kalksten eller 

svart svensk Diabas. Finns även med skivor i gotländskt 

kärnvirke och målat underrede i björk.

Lådorna är tagna ur samma trästycke och ådringsmönstret 

går att följa över hela fronten. De är sammanfogade med 

halvförtäckt sinkning och har beslag som slipats in i träet. 

Varje låda är tillverkad för sin specifika plats och är därför 

numrerad i bakkant. De vilar på glidlister i bok som är ett 

fetare träslag för en friktionsfri gång.
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Bord

Ardre slagbord Björk Ek Kärnvirke

Ardre slagbord 22650 25650 25950

Målat underrede 1650 1650 1650

Längd uppfällt:198

Längd nerfällt:71

Djup:90

Höjd:73

Mafrids bord Björk Ek

Mafrids 170x82 cm 22800 25650

Mafrids 170x92 cm 23700 26650

Mafrids 225x82 cm 24700 27950

Mafrids 225x92 cm 25700 29700

Mafrids 270x82 cm 27900 33900

Mafrids 270x92 cm 28950 35600

Förlängningsskiva 50 cm 5450 6550

Längd:170/225/270

Bredd:82/92

Höjd:74

ARDRE SLAGBORD

Med ett enkelt handgrepp fälls skivorna upp eller ner efter 

rådande behov. Bordet finns att få i ek eller björk eller i 

gotländskt kärnvirke (långsamvuxen furu)  tungt som ek. 

Skivorna som vilar på ingradade stöd håller sin funktion trots 

växlingar i årstider och luftfuktighet. Bordsskivorna tillverkas 

av massiva helstavar. Den förhållandevis breda mittsektionen 

har plats för en stol på var sida. I utfällt läge får åtta personer 

plats kring bordet. Målat underrede är alltid på björk. Bordet i 

kärvirke har klassisk ytbehandling med linoljesåpa som gör att 

det åldras naturligt och lätt kan återställas och rengöras.

MAFRIDS

Mafrids är matbordet med elegans tack vare den avfasade 

tunnare kanten. Valmöjligheten i storlek gör att Mafrids 

passar i de allra flesta miljöer. Det finns förlängningsskivor till 

bordet som tillval (Ej till 270 bord). Dessa placeras på utdrag i 

kortänden/ändarna och är 50 cm styck. Vid samtidig 

beställning monteras utdragsskenor på plats. Bordet är 

omsorgsfullt ytbehandlat till sammetslen yta. Bordsskivan har 

precis som alla bordsskivor från G.A.D hela stavlängder. 
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Soffbord

Bläse Kalksten Diabas Extra hylla

Bläse björk 50 13450 16900 1990

Bläse björk 50 schack 16950 0 1990

Bläse björk 82 14850 19950 1990

Bläse björk 160 23450 33450 1990

Bläse björk ellips 23950 0 1990

Bläse ek 50 13950 17350 2250

Bläse ek 50 schack 17450 0 2250

Bläse ek 82 15650 20950 2250

Bläse ek 160 24650 34450 2250

Bläse ellips 24950 0 2250

Målat/betsat underrede 1300 1300 1300

Storlek: 82x50, 160x50, Ellips: 160x50, Höjd: 50

Furillen Rund 60 Rund 90 Ellips Njurform

Furillen björk H:45 12900 13900 13900 14950

Furillen ek H:45 13450 14950 14950 15950

Furillen valnöt H: 45 15750 16750 18950 19700

Glashylla klarglas 1800 1990 2280 3150

Glashylla frostat glas 1900 2240 2390 Finns ej

Tillägg för höjd 53 cm 350 350 350 350

Rund: 60/90

Ellips:140x65

Njurform:125x70

H:45/53

Hejnum light Trätopp Kalksten Diabas

Björk 85x85 12450 19850 28700

Björk 120x60 12650 19950 29550

Björk 135x60 13850 22850 32550

Björk rund 90 13650 24950 36650

Ek 85x85 13850 21450 29890

Ek 120x60 13950 21650 31650

Ek 135x60 14650 23950 33550

Ek rund 90 14650 25650 36650

Målat/betsat underrede 1450 1450 1450

Kvadrat: 85x85

Rektangel:120x60, 135x60

Rund: 90

H:45/50

BLÄSE

Bläse är en serie soffbord som kan fås med eller utan

underhylla och med G.A.Ds karaktäristiska svävande skiva i 

sten. Underredet tillverkas i massiv björk eller ek för hand i 

vårt snickeri i Hemse på Gotland. Toppskivan kan väljas i 

gotländsk kalksten eller svart granit. De fyra modellerna som 

finns i serien Bläse är:

- Litet kvadratiskt 50x50 cm med eller utan schackmönster

-Litet rektangulärt bord 82x50 cm. Hylla finns som tillval.

-Stort rektangulärt bord 160x50 cmHylla som tillval.

-Ellipsformat bord 160x50 cm som endast går att få med 

kalkstensskiva. En eller två hyllor kan köpas till. 

FURILLEN

Furillen är en serie minimalistiska soffbord med skiva i massiv 

björk, ek eller valnöt och ben i massivt rostfritt stål. 

Modellerna som ingår i serien är ett runt bord med 90 cm i 

diameter, ett runt bord med 60 cm i diameter, ett njurformat 

bord om ca 125×70 cm och ett ovalt bord som mäter 140×65 

cm. Välj till en underskiva/hyllplan i frostat eller klart glas 

(njurformen finns endast med klart glas)om du vill.  Alla 

Furillen soffbord finns i två höjder, 45 eller 53 cm. 

HEJNUM

Soffbordet Hejnum har G.A.Ds karaktäristiska visuellt 

”svävande” skiva och finns i flera former och storlekar. 

Underredet fås i massiv björk eller ek och till det väljer du 

skiva i matchande träslag, kalksten eller granit. Av prislistan 

framgår vilka kombinationer på underrede och skiva som 

finns. Välj höjd mellan 45/50 cm.
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Bänkar och pallar

Fårö Ulltyg Lammskinn

Fårö pall björk 9450 13500

Fårö pall ek 10350 14550

Fårö bänk björk 11900 19950

Fårö bänk ek 12950 21600

Målad/bets på ek 1350 1350

L:55, 105

D:42

H:53

Mafrids bänk Björk Ek

Mafrids 10450 12350

Målad/bets på ek 1490 1490

L:160

D:38

H:43

Endre H:47 cm H: 70 cm

Endre björk, ulltyg 4890 5750

Endre björk, Elmo läder 6450 7650

Endre björk, Tärnsjö läder 7550 8550

Endre björk, lammskinn 7750 8790

Endre ek, ulltyg 5350 6350

Endre ek, Elmo läder 6890 7950

Endre ek, Tärnsjö läder 7990 8990

Endre ek, lammskinn 8190 9290

Målad/bets på ek 960 960

FÅRÖ

Vår klassiker, pallen/bänken Fårö som vunnit priset ”Utmärkt 

Svensk Form” har funnits med ända sedan G.A.D grundades. 

Den tidlösa designen och det spännande mötet mellan 

materialen gör att möbeln känns lika aktuell nu som för 20 år 

sedan. Fårös dyna pryds av ett eller två sammansydda 

lammskinn, naturligtvis uppfödda på Gotland, eller med en 

dyna klädd med ulltyg. Mot tillägg kan du få Fårö målad i 

miljövänlig färg. Fårö tillverkas i eget snickeri i Hemse på 

Gotland av massiv ek eller björk och signeras av ansvarig 

snickare. Tygåtgång pall/bänk = 0,75m 

MAFRIDS BÄNK

Mafrids bänk med samma uttryck som  

Mafrids bord. Komplettera med fårskinn att sitta på!

ENDRE

Endre som är bekväm pall i björk eller ek. Den låga modellen 

har vanlig sitthöjd och passar överallt. Den är enkel att flytta 

runt och är utmärkt som en extraplats vid matbordet, i hallen 

eller varför inte som fotpall bredvid soffan. Alla möten är 

planslipade.

Den höga pallen har skydd av rostfritt stål på fotpinnen och 

fungerar lika bra hemma som i offentlig miljö. Välj sits i ulltyg 

(standard), läder eller lammskinn  . Vill du ha ett annat tyg går 

det också bra. 

Tygåtgång 1 sits = 0,8 m

Tygåtgång 2 sitsar = 0,8 m på 140 cm tyg
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Stolar

Fole Björk Ek

Sits i ulltyg 7450 8450

Sits i Elmo läder 8450 9490

Sits i Tärnsjö läder 9450 10490

Målad/bets på ek 980 980

Ryggdyna i ulltyg 1590 1590

Ryggdyna i Elmoläder 2090 2090

Ryggdyna i Tärnsjöläder 2490 2490

Höjd:80, sitthöjd:44

Djup:50, sittdjup 38

Bredd:52

Lansa Björk Ek

Sits i ulltyg 6350 6890

Sits i Elmo läder 7350 7890

Sits i Tärnsjö läder 8350 8990

Målad/bets på ek 950 950

Höjd:92, sitthöjd:44

Bredd:41

Djup:50, sittjup:41

FOLE

Karmstolen Fole är en välarbetad möbel i massiv ek eller 

björk. Den skålade sitsen är stoppad och lutningen på 

ryggstödet noga avvägd för högsta komfort. Välj själv klädsel 

i tyg eller läder. Ryggdyna finns som tillval. Stolen visar 

många snickeridetaljer som tex. genomgående tappar vid 

rygg och sits och slitsade armstöd som ger en hållbar 

konstruktion! 

Tygåtgång för en stol = 0,6 m.

Tygåtgång för två stolar = 0,6 m.

LANSA

Lansa är en lätt och finsnickrad stol med hög komfort. Du 

lyfter den med ett enda finger och sitter bekvämt hela 

kvällen. De skålade formerna bidrar till det liksom den 

stoppade sitsen som är klädd med tyg eller läder. De 

svängda ryggpinnarna är sammanfogade med genomgående 

tappar och slitsning överst som detaljer och en hållbar 

konstruktion. Kurvorna och lutningen på ryggstödet är 

välavvägda för att du ska sitta länge och bekvämt.

Tygåtgång för en stol = 0,6 m.

Tygåtgång för två stolar = 0,6 m.
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Fole Björk Ek

Fåtölj ex tyg 17990 19850

Fåtölj i standardtyg 18990 20850

Fåtölj i Elmo läder 22850 24950

Fåtölj i Tärnsjö läder 26850 28850

Målad/bets på ek 1450 1450

HÖJD: 75 CM  BREDD:59 cm  DJUP:70 CM

Sanda Björk Ek

Sanda ex tyg 41350 44950

Sanda med standardtyg 48220 51820

Målad/betsad 4500 4500

LÄNGD: 200 cm

DJUP: 85 cm

HÖJD: 68 CM

Gothem Låg fåtölj Hög fåtölj   2-sits     3-sits       Fotpall

Gothem björk ex tyg 18590 21900 29550 36850 7250

Gothem björk standardtyg 20950 24900 33990 40450 8450

Gothem björk Elmo läder 26850 34490 44450 54650 10650

Gothem björk Tärnsjö läder 34450 39950 56990 69850 13950

Gothem ek ex tyg 18990 22450 30350 37550 7250

Gothem ek standardtyg 21450 25350 34690 41650 8450

Gothem ek Elmo läder 27950 34990 45150 55350 10650

Gothem ek Tärnsjö läder 34950 40450 57690 70550 13950

Ryggkudde lammskinn 2450 2450

Rygg och nackkudde lammskinn 4450

3-sits soffa L:170   2-sits soffa L:115  Fåtölj L:65cm  Djup: 80 cm  Höjd:75 cm  Hög fåtölj:97

FOLE FÅTÖLJ

Fole fåtölj har en exponerad trästomme i massiv ek eller 

björk. Varje möte och sammanfogning är ärligt redovisad 

och tillverkad med största omsorg. Välj klädsel i vårt 

standardtyg i ull, läder från Elmo eller Tärnsjö eller eget 

tyg. Tygåtgången är 1,7 m. 

SANDA

Sanda är en generös 3-sitssoffa som med sin exponerade 

stomme i massiv ek eller björk fint kombinerar det mjuka 

med det hårda. I botten ligger en hel sittdyna och i ryggen 

finns dubbla rader med kuddar. Den hela sittplymån och de 

generösa måtten gör att soffan även kan användas som 

extrasäng. Soffan är stoppad med kallskum och 

sjöfågelfjäder för god komfort.Klädseln kan fås i valfritt tyg.

Tygåtgången är 7,5 m vid tygbredd 150 cm.(140=8,3 m)

GOTHEM

I Gothemserien finns två fåtöljer, en med låg rygg och en 

med hög, en 2-sits soffa, en 3-sits soffa samt en fotpall. 

Benen finns i björk eller ek och har beslag av rostfritt stål. 

Stoppningen är av kallskum och sjöfågelfjäder och uppfyller 

samma kriterier som svanenmärkta möbler.

Klädseln är  valfri, därför anges priserna med våra 

standardklädslar men även utan tyg för att det enkelt ska 

kunna gå att räkna fram pris på en möbel där ett annat tyg 

har valts. Då tillkommer kostnaden för detsamma, åtgången 

anges nedan.

Gothem, liksom alla våra möbler, tillverkas helt i Sverige. 

Stommen är tillverkad av massivt trä som stoppas och kläs 

av tapetserare i nära samarbete med G.A.D. 

Tygåtgång: 1m | 3m | 4m | 5m | 6,5m
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Förvaringsskåp/byrå Övide Björk Ek

Övide vitrinskåp 34650 36950

Målade dörrar, tillval 1350 1350

Helt målat, tillval 4500 4500

LED-belysning 5900 5900

H:180

B:95

D:38

Stelor Björk Ek

Stelor utan lådor 32600 34890

Stelor med lådor 39850 43650

Målade dörrar tillval 1350 1350

Helt målat utan lådor tillval 5550 0

Helt målat med lådor tillval 6950 0

H:180

B:110

D:35

Wisby Björk Ek

Wisby skänk med kalksten 67950 73850

Wisby skänk med skiva i diabas 73950 79850

Extra hyllplan 1550 2150

Bets på ek 0 3500

H:89

L:164

D:43

Djupvik byrå Björk Ek

Djupvik med rostfria beslag 28860 32450

Djupvik med mässingsbeslag 29350 32940

Målade lådfronter/bets på ek 1900 1900

H:92

B:90

D:45

ÖVIDE VITRINSKÅP

Övide är vitrinskåpet med full insyn. De stora glaspartierna 

gör det lätt att exponera dina ägodelar från flera håll. Tre 

flyttbara hyllor i klarglas ingår. LED-belysning finns som tillval.

Övide tillverkas i massiv björk eller ek. Hela eller delar av 

skåpet kan fås målade, tex dörrarna, hela skåpet eller 

bakstycket. Dörrarna öppnas med push-öppning. Välj beslag i 

inslipat rostfritt stål, valnöt, ofärgat naturläder eller mörkbrunt 

vegetabilgarvat läder från Tärnsjö.

STELOR

Stelor är ett rymligt vitrinskåp med dubbeldörrar som öppnas 

med ett lätt tryck på dörrbeslaget. Beslaget kan väljas i 

inslipat rostfritt stål, valnöt, ofärgat naturläder eller mörkbrunt 

vegetabilgarvat läder från Tärnsjö. Skåpet tillverkas i ek eller 

björk. Den ansvarige snickaren godkänner möbeln med sin 

signatur. Ordernummer och datum skrivs också dit. På så vis 

är möbeln spårbar.

Fem hyllplan i massivt trä ingår varav tre är flyttbara. I botten 

av skåpet bakom dörrarna går det att välja till fyra lådor för 

dold förvaring.

WISBY

Detta är vår mest tidskrävande och komplicerade möbel. Att 

få till exakta avstånd mellan alla lådor och luckor kräver sin tid 

och skicklighet då inga mellanväggar finns som stöd. Lådorna 

är tagna ur samma stycke och har ett obrutet ådringsmönster. 

I bakkant är lådorna numrerade för att alltid hamna på rätt 

plats. 

Beslagen av rostfritt stål är inslipade i fas med träet. Wisby 

tillverkas i eget snickeri på Gotland och signeras av sin 

ansvariga snickare först då denne godkänt möbeln. 

Ordernummer och datum skrivs också dit och gör möbeln 

spårbar. Wisby finns i björk eller ek med gotländsk kalksten 

på toppen. Välj själv om du vill ha speglar i frostat glas eller 

trä. Två hyllplan ingår.

Wisby tillverkas 2 ggr per år. Till midsommar och jul. 

Betällning måste göras 10 veckor innan för att levereras till 

dessa tillverkningsserier.

DJUPVIK

Djupvik tillverkas i massiv ek eller björk med naturlig 

ytbehandling. Stommen är sammanfogad med laxstjärt-

sinkning som är både hållbar och vacker. De rymliga 

lådorna har fullutdrag på skenor som är mjukstängande. 

Beslagen är inslipade och finns i rostfritt stål eller mässing.
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Sovrum och Hall Karlsö Sängbord Björk Ek

Sängbord med skiva i trä 12950 14490

Sängbord med kalksten 14900 17350

Sängbord med skiva i diabas 17690 20240

Lucka 3390 3880

Målad lucka extra 850 850

Helt målad på björk/bets på ek 1750 1750

H:69

D:40

B:45

Karlsö sänggavel Träskiva Spont Ulltyg Lammskinn

Björk 95 cm 11950 2450 1650 6400

Björk 126 cm 13450 2450 1650 6400

Björk 186 cm 14450 4900 3300 12800

Ek 95 cm 13950 2450 1650 6400

Ek 126 cm 14950 2450 1650 6400

Ek 186 cm 15950 4900 3300 12800

Målad/bets på ek 1750 0 0 0

H:   B: 96, 126, 186   D:8

Ar spegel björk: 7450

Ar spegel ek: 7950

H: 173   B:58    D:3

Lambda hängare björk: 2990

Lambda hängare ek: 3390

H:180   B: 45    D:35

Klädstege björk: 2990

Klädstege ek: 3390

H:145   B: 45    D:3

Epsilon klädstege björk: 5250

Epsilon klädstege ek: 5750

H:130   B: 57    D:35

KARLSÖ SÄNGBORD

Ett sängbord i massiv björk eller ek med skiva i gotländsk 

kalksten eller svart granit. I överkant av sängbordet finns en 

låda och under den ett flyttbart hyllplan. Det går att välja till 

en lucka om man så önskar. Vid tillvalsbeställning ska det 

anges om luckan skall vara vänster- eller högerhängd.

KARLSÖ SÄNGGAVEL

Karlsö finns i massiv ek eller björk och fyllningen i spegeln är 

som standard en skiva av skiktlimmat trä. Det går också att 

välja träspont eller stoppad och klädd med tyg eller 

gotländskt lammskinn. Gaveln vilar på ben och kan även 

förankras i väggen med en dold trälist.

AR SPEGEL

En smidig golvstående spegel i ek eller björk med 

mörkbruna läderhandtagsom lutar mot vägg. Ar en relativt 

lätt spegel som kan flyttas vid behov, men även fästas i 

väggen med medföljande läderrem. Spegelytan är av 

helkroppsstorlek.

LAMBDA KLÄDHÄNGARE

En minimalistisk klädhängare för galgar som även har flera 

krokar på benen. Tar liten plats i hallen och är enkel att 

montera upp och plocka ner. Finns i massiv ek eller björk. 

KLÄDSTEGE

En klädstege i massiv ek eller björk. Stegen har 

många fina detaljer som avslut i kork både uppe och 

nere, vilket också förhindrar att stegen glider iväg, 

och stegpinnarnas genomgående tappar.

EPSILON KLÄDSTEGE

En större klädstege med både stegpinnar och krokar 

att hänga på. Krokarna sitter på tre sidor. Tillverkas på 

Gotland av massiv ek eller björk. Eken är oljad och 

björken vitoljad. Epsilon har genomgående tappar i 

sidorna och korkdetaljer längst ner på benen som 

motverkar att stegen glider iväg. Klädstegen kan lutas 



Kundprislista ink moms

KLINTE

Klinte 1 fack 2 fack 3 fack 4 fack 5 fack bred

Klinte björk 37  (4 lådor hög) 4290 5950 7650 9350 12350

Klinte björk 45  (5 lådor hög) 5250 7450 8850 10850 13350

Klinte björk 52  (6 lådor hög) 5650 8450 9950 12250 14350

Klinte björk 64  (7 lådor hög) 6350 8890 10650 13200 15600

Klinte björk 72  (8 lådor hög) 6950 9250 11350 13950 16850

Klinteek 37  (4 lådor hög) 4950 6550 9250 11650 14250

Klinte ek 45  (5 lådor hög) 5950 8650 10850 13250 15650

Klinte ek 52  (6 lådor hög) 6550 9750 12350 14650 17450

Klinte ek 64  (7 lådor hög) 7500 10450 13500 15900 18500

Klinte ek 72  (8 lådor hög) 8450 11150 14650 17150 19550

Ben/sockel 2450 2750 3150 3350 3550

Vägghängning 360 690 990 1350 1650

Kalkstensskiva 1880 3350 4950 6350 7950

Skiva i svensk Diabas 3250 4950 6950 8750 10950

Bets på ek 990 1150 1550 1950 2350

Ben i rostfritt stål 2950 2950 2950 4250 4250

Ben i mässing 3450 3450 3450 4750 4750

Tillval

Björk  Ek

Låda fast monterad med stålbeslag 2980 3350

Tillägg beslag i mässing 200 200

Lös låda med enkelt grepp 1750 1890

Dörr 33x33 3270 3380

Dörr 33x51 3450 3550

Dörr 33x59 3580 3750

Dörr 33x68 3750 3950

Extra hyllplan 295 395

Kabelgenomföring med lock i rostftitt stål 980 980

Kabelgenomföring med lock i mässing 1190 1190

Klinte förvaring är en litet system där du kan anpassa din 

möbel med hyllplan och lådor. Stommen finns i fyra höjder 

och fem bredder. Lösa hyllplan kan placeras in liggande i 

stommen. Välj om du vill ha din möbel på ben, tät sockel 

eller vägghängd. Kalkstensskiva finns som tillval. 

Det finns två olika lådor att välja mellan. Den ena är fast 

monterad på glidlister av bok och har beslag av rostfritt 

stål eller mässing. Den andra är lös och kan placeras in 

där ett lagom stort fack har skapats med hyllplan. Den 

lösa lådan har enkelt grepp, en ursparning i träet.

Klinte är sammanfogad med halvförtäckt  laxstjärtsinkning 

både i stomme och lådor. Benen är indragna i bakkant för 

att lämna plats åt golvlister. Ett bakstycke monteras alltid. 

Måtten på Klinte är anpassade så att pärmar får plats.

Djup 29 cm



KLINTE MEDIA Kundprislista ink moms

Klinte Media Björk Ek

Modell 1, D:35 vägghängd ex lådor/luckor 9570 10890

Modell 1, D:45 vägghängd ex lådor/luckor 10250 11990

Modell 2, D:35 vägghängd ex lådor/luckor 9450 10890

Modell 2, D:45 vägghängd ex lådor/luckor 10150 1880

Modell 3, D:35 vägghängd ex lådor/luckor 10150 11880

Modell 3, D:45 vägghängd ex lådor/luckor 10890 12760

Modell 4, D:35 vägghängd ex lådor/luckor 11350 12870

Modell 4, D:45 vägghängd ex lådor/luckor 11950 13990

Målad/betsad 1990 1990

Rundade kanter tillägg 990 990

Kabelgenomföring mässing tillägg 150 150

Klinte media tillval efter modell Björk 1,4 Björk 2,3 Ek 1,4 Ek 2,3

Ben eller sockel i trä 2750 2450 2750 2450

Ben i rostfritt stål 4250 2950 2950 2950

Ben i mässing 4750 3450 4750 3450

Dörr med mediatyg 2490 2090 2490 2090

Låda med beslag i rostfritt stål 2980 2980 3350 3350

Låda med beslag i mässing 3190 3190 3550 3550

Hyllplan 370 295 470 395

Klinte mini Björk Ek

Obehandlad ink 1 hyllplan 3190 3690

Vitoljad/oljad ink 1 hyllplan 3490 3990

Lös låda obehandlad 1450 1490
Lös låda vitoljad/oljad 1750 1890

Bets på ek 400 Klint mini ek. Här kompletterad med låda.

Mediamöbler tillverkade i G.A.Ds höga kvalitet i massivt trä 

och naturlig ytbehandling. Mediamöblerna finns som standard 

i två ljup. 35 respektive 45 cm beronde på vilken utrustning 

som används. Luckorna är täckta i mediatyg från Kvadrat för 

att fungera optimalt med både ljud och fjärrkontroller. I 

möbeln finns lös innervägg för att separera sladdar från 

utrustning. I bakre överkant finns genomföring för sladdar 

som täcks med bricka i 6 mm rostfritt stål eller mässing. 

Väggmontering görs med specialbeslag för att passa in 

möbeln horisontellt och vertikalt. Ben i trä, massivt rostfritt 

stål eller mässing.

Hela möbeln är tillverkad i AA-klassad helstav björk eller ek 

och sammanfogad med halvförtäckt sinkning för att behålla 

den hela ytan på ovansidan. Lådor med halvförtäckt sinkning 

med beslag i inslipat rostfritt stål eller mässing. Lådorna är 

inslipade för sin position och går på glidlister i bok. Hela 

möbeln tillverkas på vårt snickeri i Hemse på Gotland efter 

beställning och godkännes av ansvarig snickare med signatur 

och datum.

Alla enheter finns i djup 35 eller 45 cm

Klinte modell1 med luckor, Längd: 140  Höjd ex ben: 31,5

Klinte modell 2 med luckor och lådor. Längd:107, Höjd:17,5

Klinte modell 3 med luckor och lådor.Längd:142  Höjd:17,5

Klinte modell 4 med luckor och lådor. Längd:177 Höjd:25,5

Klinte modell 4 basmodell. Valbart djup 35/45

KLINTE MINI

Klinte mini är en liten vägghylla utan bakstycke. Den har ett löst 

hyllplan och kan kompletteras med en eller två lösa lådor.  

Möbeln är sammanfogad med halvförtäckt laxstjärtsinkning.



STOMME BJ D:32,5 Bj D:45 Ek d:32,5 Ek D:45

  ROMA FÖRVARING Roma 1x1 5350 5950 6250 6650 Kundprislista ink moms

Roma 1x2 6950 7480 8990 9750

Roma 1x3 9550 10450 12350 13150

Roma 1x4 11650 12650 14250 15550

Roma 1x5 12950 14850 16950 18850

Roma 2x2 11350 12650 15150 16350

Roma 2x3 14650 15650 18250 19450

Roma 2x4 16850 18250 22850 24250

Roma 2x5 19850 21650 24950 26750

Roma 3x3 19250 20650 25950 28250

Roma 3x4 22650 24850 29850 32650

Roma 3x5 28650 30850 36950 38950

TILLVAL LÅDOR/LUCKOR Björk Ek

Enkellåda, slät front, enkelt grepp 2590 2790

Enkellåda, slät front, metallbeslag 2950 3150

Låda 40x19, slät front, enkelt grepp 2860 3090

Låda 40x19, slät front, metallbeslag 3090 3350

Låda 40x19,  front m ram, enkelt grepp 3480 3590

Låda 40x19,  front m ram, metallbeslag 3850 4150

Låda 82x19, slät front, enkelt grepp 3450 3490

Låda 82x19, slät front, metallbeslag 3690 4150

Låda 82x19, front m ram, enkelt grepp 3980 4190

Låda 82x19, front m ram, metallbeslag 4450 4790

lådsats 2 lådor, slät front, enkelt grepp 4890 5450

lådsats 2 lådor, slät front, metallbeslag 5450 5890

lådsats 3 lådor, slät front, enkelt grepp 7250 7850

lådsats 3 lådor, slät front, metallbeslag 7950 8650

Lucka 40x40 med ram, enkelt grepp 3390 3690

Lucka 40x40 med ram, metallbeslag 3390 3970

Lucka 40x82 med ram, enkelt grepp 4250 4480

Lucka 40x82 med ram, metallbeslag 4450 4780

Fällbar lucka 82x19 m ram, enkelt grepp 3850 4170

Fällbar lucka 82x19 m ram, metallbeslag 3950 4470

Bakstycke 40x40 slät per modul 730 890

Bakstycke 40x82 för 2 moduler 950 1160

Håltagning i bakstycka 190 190

Fullutdrag på låda, mjukstängande 980 980

Målad lucka/låda 740 0

TILLVAL HYLLPLAN Bj d:32,5 Bj d:45 Ek d:32,5 Ek d:45

Hyllplan 40 cm 630 690 890 990

Hyllplan 82 cm 1150 1250 1590 1690

Hyllplan härdat glas 40 cm 520 520 520 520

Hyllplan härdat glas 82 cm 930 930 930 930

BEN/SOCKEL Björk Ek

1 modul lång 1970 2390

2 moduler lång 2250 2850

3 moduler lång 2450 3190

4 moduler lång 2950 3350

5 moduler lång 3450 3480

Hjul 4 eller 6 st tillkommer på sockel 650 650

Vägghängning 1450 1450

SKIVA Djup 32,5 Djup 45

Gotländsk kalksten per modul 3350 3590

Svart svensk Diabas per modul 5950 6550

Sittdyna per modul ex tyg 990 1050

Roma är vårt mest flexibla förvaringssystem. Med mängder 

av valmöjligheter kan du komponera ihop en möbel som 

passar just dina behov. Roma kan med fördel användas 

som mediabänk, byrå, vitrinskåp, kontorsmöbel, köksö, 

bokhylla... ja överallt där du behöver förvaring! Möbeln 

tillverkas efter din ritning av massiv ek eller björk, av 

skickliga snickare i vårt eget snickeri på Gotland. Du kan 

bygga din Roma på vår hemsida och då få mått och pris 

direkt.

Stommen

Stommen bygger i grunden på kvadratiska moduler som mäter 

b40xh40 cm invändigt. Välj storlek på din Roma från en modul 

upp till 3x5 moduler, stående eller liggande. Det finns två djup 

att välja mellan; 32,5 cm eller 45 cm.

Luckor, lådor och hyllor, övrigt

I din stomme kan du sedan rita in hyllor, lådor och luckor där 

du vill. Det finns en mängd varianter att välja bland. Till 

exempel finns lådsatser som fyller en modul, singellådor och 

fällbara luckor. Alla lådor och luckor kan fås med inslipat 

rostfritt beslag eller med enkelt grepp, en ursparning i träet. 

Både lådor och luckor finns även i större storlekar som spänner 

över två moduler (mellanväggen försvinner då och storleken på 

modulen blir 82x40 invändigt).

Där du väljer luckor eller lådor monterar vi automatiskt ett 

bakstycke, annars är hyllan öppen som standard. Vill du ha 

bakstycke i en modul som inte har lucka eller lådor väljer du till 

det. Önskar du håltagning för kablar i något bakstycke 

markerar du bara var på ritningen.

Lådor vilar på glidlister av bok. Utdragsskenor i metall finns 

som tillval.

Ben

Välj om du vill att möbeln ska vila på ben (h15 cm), tät sockel 

(h10 cm) eller hjul (h15 cm). Mindre enheter går att vägghänga.

Skiva

Gotländsk kalksten, svart granit och sittdyna finns som tillval på 

toppen.

DJUP 32,5 eller 45 cm

LÄNGD 1 modul 44 cm,             

2 moduler 86 cm           

3 moduler 128 cm            

4 moduler 170 cm            

5 moduler 212 cm

HÖJD MED Låg modul 45,5 cm

BEN ELLER HJUL 1 modul 59 cm           

2 moduler 101 cm          

3 moduler 143 cm           

4 moduler 185 cm           

5 moduler 227 cm

SOCKEL minskar höjden med 5 cm

STENSKIVA ökar höjden med 3 cm



Kundprislista ink moms

HÖGKLINT BOKHYLLA HÖGKLINT Björk Ek

Startsektion låg 44 cm 7250 9450

Påbyggnad låg  42 cm 6150 8350

Startsektion låg 86 cm 8550 10750

Påbyggnad låg  84 cm 7890 9750

Startsektion hög 44 cm 9750 11790

Påbyggnad hög  42 cm 8250 10450

Startsektion hög 86 cm 11450 13950

Påbyggnad hög  84 cm 9650 11990

Hylla 8,5 cm 290 390

Hylla 19 cm 370 520

Hylla 29,5 cm 470 590

Hylla 40 cm 590 940

Hylla 82 cm 990 1450

Lutande hylla 40 cm 1350 1880

Lutande hylla 82 cm 1890 2650

Låda 19x8,5 1390 1490

Låda 19x19 1490 1580

Låda 40x8,5 1490 1580

Låda 40x19 1590 1770

Målad lådfront/lucka 850 850

Rygg låg 40 cm 990 1190

Rygg låg 82 cm 1190 1290

Rygg hög 40 cm 1190 1390

Rygg hög 82 cm 1390 1490

Bets på ek per sektion 0 1100

           DJUP :  26 cm

           LÄNGD :  44 | 86 | 128 | 170 | 212 | 254 | 296 | 338 | 380 | 422 | 464 cm osv.

           HÖJD : Låg med sockel 96 cm

                      Låg med ben 103 cm

                      Hög med sockel 222 cm

                      Hög med ben  229 cm

           TOPPSKIVA

           Toppskivan på den låga modellen är 28 cm djup.

Är Högklint den mest flexibla bokhyllan som finns? 

Hyllsystemet bygger på standardsektioner i två bredder och 

två höjder. Sektionerna sätts ihop sida vid sida till önskad 

bredd. Det går även att bygga på hyllan efteråt med en eller 

flera sektioner. När du har storleken klar fyller du dessa 

”skal” med horisontella och vertikala hyllplan för att 

skräddarsy hyllan efter dina behov. Du väljer antal hyllplan 

och deras placering själv. Förborrade hål för hyllbärarna 

finns var 8,5e centimeter så här finns möjlighet att 

skräddarsy utformningen. För att placera ut hyllplan vid de 

olika positionerna och veta vilken längd på hyllplan som 

behövs är det enklast att använda vårt byggprogram på 

hemsidan. 

I din hylla kan du även placera in lösa lådor (du bygger då ett 

anpassat utrymme med hyllplanen först) eller välja till 

vitrindörrar och lutande hyllplan. Vill man ha bakstycke finns 

även det att välja till. Som standard levereras hyllan utan 

rygg.  Vill du göra din hylla ännu mer personlig kan du välja 

till målning av lådfronter eller dörrar i valfri färg. Längst ner 

väljer du mellan ben eller tät sockel. Benen är indragna i 

bakkant med hänsyn till eventuella golvlister. Den höga 

modellen ska förankras i väggen.

Hyllan levereras i delar och monteras på plats. Alla delar 

är av massiv björk eller ek. Björken är vitoljad, såpad eller 

oljad och eken oljad eller såpad som standard. Detta görs i 

två skikt med slipning mellan. 



ÖVRIGT Kundprislista ink moms

Stack Stack Stor Stack Stående Stack

Obehandlad björk 2590 3190 3890

Vitoljad björk 3170 3790 4690

Obehandlad ek 2890 3890 4750

Oljad/vitoljad ek 3490 4250 5250

Målad/bets på ek 3780 4690 5390

STACK: L:79 H:72 D:13 cm

STOR STACK: L:157 H:72 D:13 cm

STÅENDE STACK: L:72 H:157 D:13 cm

Björk Ek

Lau 9850 10850

Målat/betsat underrede 980 980

LÄNGD: 78 CM

BREDD: 28 CM

HÖJD: 67 CM

Kolonn björk 4990

Kolonn ek 5990

Kalkstensfot 950

Skrivbordsunderlägg 2150

UNDERHÅLLSPRODUKTER

Underhållsolja 1 dl till ek 150

Underhållsvax vit 1 dl till björk 190

Möbelsåpa 1 dl till björk och ek 95

14550

LÄNGD: 43 CM  BREDD: 36 CM   HÖJD: 4 CM 1880

Kubb i ek

2990

STACK HYLLOR

Stack är det gemensamma namnet på våra oregelbundna 

och lekfulla hyllor. Hyllplanen kan vändas och på så vis 

bildas olika former. Flera hyllor kan monteras i kontakt med 

varandra till större enheter.

Skapa ett personligt blickfång på väggen med en 

Stackhylla. Med lite fantasi blir det till en fin tavla. 

Stackhyllorna finns i massiv ek eller björk. Vill du sätta 

personlig prägel på din hylla kan du välja en obehandlad 

hylla och själv måla eller ytbehandla efter eget tycke och 

smak. Föredrar du att hyllan är färdig att sättas upp finns de 

även färdigbehandlade med våra naturliga oljor.

LAU PLANTERING

Lau är som en skulptur i rummet. Lådan är gjuten i betong 

och underredet är gjort i massiv björk eller ek. Betonglådan 

ligger på distanser för att skydda träet mot fukt. Plantera 

gärna dina växter med lecakulor i botten så skapas bra 

dränering åt plantan.

KOLONN

Vår lampa Kolonn med LED-teknik ger en ljuspelare på 

väggen eller arbetsbelysning i önskad ljusstyrka. Kolonn 

finns i oljad ek och vitoljad björk och kan dimmas i fyra lägen 

med fjärrkontroll. Till lampan finns en fot i gotländsk kalksten 

för vertikal belysning. Upp till 4 st lampor kan styras samtidigt 

med en fjärrkontroll. 

KUBB SKÄRBRÄDA

Ett dubbelsidigt rejält och nästan outslitligt skärblock i ek. 

Kubbskärbrädan har ändträ på arbetsytan som har en 

hårdare och tåligare yta än längsgående träfibrer. 

Skärblocket mättas av uppvärmd linolja med gotländskt 

bivax. Den uppvärmda oljan tränger ner på djupet och ger 

träet en naturlig impregnering medan bivaxet lägger sig på 

ytan och gör den tålig och fukt- och smutsavvisande.

SKRIVBORDSUNDERLÄGG

Ett rejält skrivbordsunderlägg i vegetabilgarvat läder från 

Tärnsjö Garveri i två olika färger, som bara blir vackrare 

med tiden. Synliga insektsbett och ärr av läkta sår bidrar 

till lädrets eleganta karaktär. Det ofärgade naturlädret är 

ett naket läder som låter hudens alla naturligheter 

framträda. Naturlädret är extremt mjukt och följsamt och 

tar åt sig av fett och smuts samt ändrar färg i direkt 

solljus. Det mörkare rödbruna lädret är ett infärgat 

semianilinläder med vacker lyster och en yta som 

kommer att få en vacker patina med tiden



Allmän information

Vi arbetar i massivträ. Det är ett levande material som rör sig med årstiderna och 

fuktigheten. Det är därför viktigt att följa skötselinstruktionerna.

Gotländsk kalksten är en ca 400 miljoner år gammal siluriskt sten med 

karakteristiska grå-rosa skiftningar. Ingen sten är den andra lika, 

fossilstorlek/täthet och nyans är unikt för varje skiva. Det förekommer också 

gropar och mindre urslag som är naturliga

Anmärkning på levererade varor ska lämnas till oss inom 8 dagar efter leverans. 

Priser i denna prislista är rekommenderade priser inklusive moms. Frakt 

tillkommer. Alla priser och data med reservation för ändring och feltryck. För mer 

information se vår hemsida www.gad.se

Leveranstider

Vi tillverkar de flesta möbler efter beställning och har därför endast vissa 

produkter på lager. Vi strävar efter 4-8 veckors leveranstid. Vid speciella 

önskemål kan det ta längre tid. När det gäller svensk Diabas kan det ta längre tid 

för större stenar då stenhuggeriet måste få fram ämnen i denna storek. Ibland 

kan vi lösa en snabbare leveranstid om vi står inför att tillverka en ny serie. Vid 

önskemål om specialtillverkning och annan ytbehandling kan leveranstiden bli 

något längre.

Kontakta gärna G.A.D för information som ej finns i prislistan eller om andra 

frågor som kan uppstå. 

Kundtjänst: info@gad.se, 0498-248230.

Tyger och klädsel

Våra klädda möbler kan fås med valfritt tyg och de flesta även med läder. Vi erbjuder 

alltid vårt standardtyg i 100% merinoull som finns i tre grå nyanser. Många andra tyger 

går att beställa genom G.A.D då vi har många samarbetspartners. Önskas ett 

annat/eget tyg går det även bra att skicka in det till oss. Tygåtgången vid 150 cm bredd 

anges vid varje möbel. Tänk på att det inte går att välja ett tyg med lugg till kanalsydda 

klädslar. 

Vi erbjuder kromfritt läder från Elmo och Tärnsjö. Priserna som anges i listan avser våra 

standardfärger. Önskas en annan färg på lädret går det bra att be om en offert.

Förlängningsskivor

Priset för förlängningsskivorna gäller vid samtidig produktion som bordet. Vill du ha 

skivor till ett äldre bord blir det en specialbeställning och priset fås på offert. Tänk på att 

förlängningsskivor som beställs och tillverkas vid ett senare tillfälle kommer att skilja i 

färg och form. Då trä är ett levande material sväller/krymper det med luftfuktigheten. 

Varje bord som tillverkas är unikt och bär spår efter sin tillverkare; virket är te.x. 

färgmatchat inom möbeln och stift kan placeras där snickaren anser lämpligt. Ytan 

åldras också och får patina efter hand. Allt detta är bra att vara medveten om då nya 

skivor beställs till ett befintligt bord. Vi rekommenderar att beställa förlängningsskivorna 

samtidigt som bordet. Dessa kommer då att tillverkas av samma snickare, färgmatchas 

och justeras in ihop.

Specialbeställningar

Vi tillverkar även efter speciella önskemål. Detta gäller de flesta av våra produkter. Ring 

oss alltid för diskussion.  Pris för specialtillverkning är självkostnad; 650 + moms per 

timme + materialkostnad. 

Målning och bets

Som standard målar vi med vattenbaserad färg utan lösningsmedel. Detta gäller även 

bets. Detta gör att vi inte rekommenderar det på bordsskivor.

Önskas målning med Farrow & Ball kan man räkna med dubbla priset.

Alla priser och uppgifter är med reservation för eventuella fel.






