
haust 2021
Skólastofan

Hleðslu- og geymslustöðvar

      Sérsniðnar fyrir skólaumhverfi og passa fyrir allar spjaldtölvur, fartölvur og Chromebooks. 

      Höggvarðar en á sama tíma léttar og meðfærilegar.

      Innihalda kælikerfi og hitaskynjara sem ver tölvubúnaðinn fyrir skemmdum.

      Lífstíðarábyrgð (5 ára ábyrgð á rafmagnsíhlutum).

Fjölbreytt 
úrval

Erum með fjölbreytt úrval af geymslu- og hleðslustöðvum í öllum stærðum og gerðum 
Hafðu samband til að fá nánari upplýsingar.
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Vörunúmer: MONLAPUNI32H

Vörunúmer: MONLAPM20V

Vörunúmer: MONLYT20SDMSMBBL

Vörunúmer: MONLYTE16MD

Vörunúmer: MONLYTE16SD



Töflur
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NSF452112
NSF452115
NSF452120
NSF452130
NSF452140
NSF452150

Vörunúmer Stærð (BxH)
120 x 123 sm
150 x 123 sm
200 x 123 sm
300 x 123 sm
400 x 123 sm
500 x 123 sm

Verð áður
76.990 kr
76.990 kr
87.900 kr
139.990 kr
169.990 kr
214.990 kr

Verð
61.590 kr
63.990 kr
70.990 kr
97.990 kr
135.990 kr
171.990 kr

Hágæða tússtöflur með hvítum segultöfludúk frá NSF í Danmörku. 
Töflurnar eru í möttum álramma með ávölum öryggishornum, 
töflutússpenna og púðahillu. Hægt er að hengja klemmulista fyrir 
pappír og veggspjöld á töflurnar. Veggfestingar fylgja ásamt 
leiðbeiningum um uppsetningu. 25 ára ábyrgð.

Tússtafla

60 x 90 sm
90 x 120 sm
100 x 150 sm
90 x 180 sm
120 x 180 sm
120 x 240 sm

25.990 kr
39.990 kr
69.990 kr
69.990 kr
89.990 kr
99.990 kr

Vörunúmer Stærð (HxB) Verð áður
19.499 kr
29.990 kr
52.494 kr
52.494 kr
67.499 kr
74.999 kr

Verð nú
AC1915144
AC1915145
AC1915146
AC1915148
AC1915149
AC1915151

Tússtafla Prestige Enamel. Mjög sterkur segulflötur með „enamel“ 
yfirborði. Rispast ekki og endist áratugum saman*.

*Fleiri stærðir í boði. Hafið samband til að fá nánari upplýsingar.

Tússtafla

SMI13016103
SMI13016101

Vörunúmer Stærð (HxB) Verð án áprentunar
90 x 120 sm
120 x 150 sm

86.990 kr
123.990 kr

SMI14013103 Hjólavagn fyrir
vængjatöflur

106.990 kr

Veggfestanleg vængjatafla úr enamel stáli. 
Fimm töflufletir með vængjum. Hjólavagn seldur sér.

Tússtafla

SMI13009103
SMI13009102
SMI13009090
SMI13009091
SMI13009104

Vörunúmer Stærð (HxB) Verð
90 x 120 sm
100 x 150 sm
120 x 150 sm
120 x 180 sm
120 x 200 sm

94.990 kr
106.990 kr
109.990 kr
119.990 kr
134.990 kr

    Tvöfaldur skri�ötur
    Tvö hjól með læsingu
    Pennahilla undir töflunni
    Með segulvirkni

Veltitússtafla Enamel

Sér-
pöntun

25%
afsláttur

20%
afsláttur

30% afsláttur



Töflur
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300 x 126,6 sm
400 x 126,6 sm

Vörunúmer Stærð (HxB)
NSF140XX300 
NSF140XX400

Rafknúin lyftutafla með pennahillu.
Mögulegt er að hækka/lækka töfluna um 60 sm.

Rafknúin lyftitafla

400 x 126,6 sm
450 x 126,6 sm
500 x 126,6 sm

Vörunúmer Stærð (HxB)
NSF1400XX400
NSF1400XX450
NSF1400XX500

Rafknúin lyftitafla sem er sérsniðin að snertiskjánum 
þínum. Mögulegt er að hafa skjáinn í miðjunni, hægra 
megin eða vinstra megin.

Rafknúin lyftitafla fyrir skjá

99 x 119 sm
149 x 119 sm
199 x 119 sm
299 x 119 sm
249 x 119 sm

Vörunúmer Stærð (BxH)
NSF10701100 
NSF10701150 
NSF10701200 
NSF10701300 
NSF10701250

Space töflurnar eru einstakar að því leyti að þær eru án ramma 
og hárnákvæmt skornar. Þessir eiginleikar gera þér kleift að 
tengja saman tvær eða fleiri töflur og mynda tússtöfluvegg.
Tússtöfluna er einnig hægt að nýta sem sýningartjald.*

*Einnig er hægt að panta töflutússveggi í 199, 249 og 299 sm 
hæð og skeyta saman í vegg sem er allt að 714 sm.

Space tússtöfluflekar

88 x 118 sm
98 x 198 sm 

Vörunúmer Stærð (HxB)
SMI16001029
SMI16001025

Smit Modular eru rispufríar enamel tússtöflur sem hægt er 
að tengja saman vog mynda þannig eina heild. 

Smit Modular

 

Sér-
pöntun

Sér-
pöntun

Sér-
pöntun

Sér-
pöntun
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45 x 60 sm
60 x 90 sm
90 x 120 sm
90 x 180 sm
120 x 180 sm
120 x 240 sm
120 x 300 sm

Vörunúmer Stærð (HxB)
SMI45X60CM
SMI60X90CM
SMI90X120CM
SMI90X180CM
SMI120X180CM
SMI120X240CM
SMI120X300CM

Endingargóð filttafla sem framleidd er úr slitsterku og 
hnökralausu Camira efni. Hægt er að velja um 5 liti 
(grænan, bláan, brúnan, rauðan og appelsínugulan).

Filttafla í álramma Flettitafla á hjólastandi með 
klemmu og pappírshaldara á armi. 
Taflan er með tússtöflu og 
segulmögnuðum skri�eti.
SMI14001102.

Flettitafla á hjólum

49.990 kr

Flettitöflupappír
Flettitöflupappír með 7 götum sem passar 
á flestar flettitöflur. 20 blöð eru í einu 
búnti. 5 búnt saman í rúllu, 100 x 68 sm.
DUR8662.

12.290 kr

Stærð (BxH) Verð nú
AC1901920
Vörunúmer Verð áður

110 x 72,2 sm 79.990 57.990 kr

Létt og meðfærileg flettitafla 
fyrir fundarherbergið eða til að 
hafa inni á skrifstofunni. 
Segulmagnaður skri�ötur, 
plastbakki fyrir penna fylgir. 
Hægt að hæðarstilla og er með 
stillanlegum krókum. Hentar 
því fyrir flestar gerðir 
flettitöflupappírs. 

Flettitafla, segulmögnuð

Verð
34.990 kr111 x 72,2 sm 

Vörunúmer Stærð
AC1905243

Tafla á hjólum með segulmögnuðum
skri�eti. Taflan er með hjálparstiku fyrir 
beinar línur og framlengingu fyrir blöðin 
sem búið er að skrifa á. Þrjú hjól með 
læsingu til að halda töflunni stöðugri. 
Með hólfi fyrir penna og stillanlegum 
upphengikrókum. Hentar því fyrir 
flestar gerðir flettipappírs.

Flettitafla á hjólum

Töflur

Sér-
pöntun
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Sýningartjöld

SMI14007307
SMI14007318
SMI14007319
SMI14007320

Vörunúmer Stærð Verð áður Verð nú
203 x 203 sm
190 x 147 sm
244 x 186 sm
300 x 227 sm

29.990 kr
34.990 kr
43.990 kr
54.990 kr

23.992 kr
27.992 kr
35.192 kr
43.992 kr

Á vegg eða lofthengt. Auðvelt að draga upp og niður. Svartur 3 sm 
rammi á öllum köntum.*

*Fleiri stærðir í boði. Hafið samband til að fá nánari upplýsingar.

Sýningartjald

SMI14007353
SMI14007354
SMI14007355

Vörunúmer Stærð Verð áður
213 x 167 sm
244 x 186 sm
300 x 227 sm

63.990 kr
71.990 kr
78.990 kr

Verð nú
51.192 kr
57.592 kr
63.192 kr

SMI14007370 Fjarstýring fyrir raf-
drifin sýningartjöld.

14.990 kr

Hljóðlátt sýningartjald, vegg- eða lofthengt. Fjarstýring seld aukalega.*

*Fleiri stærðir í boði. Hafið samband til að fá nánari upplýsingar.

Sýningartjald rafdrifið

20%
afsláttur

20%
afsláttur
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Gratnells er leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í framleiðslu á sérsniðnum 
geymslulausnum fyrir öll skólastig. Geymslulausnir Gratnells hafa verið 
í þróun síðastliðin 40 ár og eru í notkun hjá þúsundum skólastofnana 
um allan heim. Afar auðvelt er að sérsníða geymslulausnirnar að þínum 
þörfum. Með því að kaupa vörur frá Gratnells getur þú verið viss um að 
þú ert að fá trausta og áreiðanlega vöru.

 Rauður

Gulur

Blár

Grænn

Ljósblár

Bleikur

Fjólublár

Appelsínugulur

Lime grænn

Blár - glær

Rauður - glær

Grænblár - glær

Fjólublár - glær

Ljósgulur - glær

Hvítur

Ljósgrár

Glær

Skú�a, F1

Skú�a, F2

Skú�a, djúp

Skú�a, extra djúp

Gratnells skú�urnar eru nú fáanlegar úr efni 
sem hefur verið meðhöndlað með BioCote® 
bakteríudrepandi efni. Þessir bakkar eru 
notaðir í sjúkrastofnunum víða um heim. 
Fáanlegar í ljósgrænum lit.

Fjölhæfar trillur með traustum 
hjólum. Hægt að velja mismunandi 
liti á skú�um. 
GRARSET01/02/05.

Trillur

Þriggja hólfa eining sem þú getur aðlagað að þínum þörfum. 
Hægt er að velja um mismunandi liti og dýpt á skú�um.
GRACALSET3.

Hillurekki
Skú�uvagninn inniheldur 18 
grunnar skú�ur.
GRASET0101.

Treble skú�uvagn
Þriggja hólfa vagn á hjólum með 20 
skú�um, hliðarkækjum og boxum.
GRA1744262626.

Steam vagn

Fjölmargar
stærðir
og gerðir

NÝTT

Gratnells



EFGYOYOMCBSM6099952EFGYOYOMCBSM6099952

Gratnells einingar

Vagn með hillum sem geta verið beinar 
eða skáhallandi. 
GRACALSET2C.

Callero

Geymslueining með skú�um eins og 
sýnt er á mynd. GRAMST01441002.

MakerSpace
Þriggja hólfa eining með 6 djúpum skú�um. 
Hægt að velja mismunandi liti á skú�um. 
GRACALSET16.

Callero

Þriggja hólfa eining með 24 litlum skú�um. 
Hægt að velja mismunandi liti á skú�um. 
GRACALSET3C.

Callero
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Kortabrautir úr áli, silfurgráar. Lengd 400 sm (hægt að 
stytta). Veggfestingar eru 57 sm á lengd sem er 
nægjanlegt til að setja upp fyrir ofan venjulega skólatöflu. 

Kortabrautir

Sýningartjald fyrir kortabrautir

NSF423002
NSF18302201
NSF423004

Vörunúmer Stærð Verð
160 x 200 sm
240 x 240 sm
244 x 244 sm

72.990 kr
85.990 kr
95.990 kr

Kortabrautir
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Fyrir augu & eyru

HUE mynd-/bókvarpinn hefur 
verið gríðarlega vinsæll hjá 
skólastofnunum að undanförnu.

með hugbúnaðarleyfi

Hue skjala- og vefmyndavél

16.990 kr

Hue hugbúnaðarleyfi f. 1 útistöð 6.499 kr
Hue hugbúnaðarleyfi f. 5 útistöðvar 23.990 kr
Hue hugbúnaðarleyfi f. 10 útistöðvar 46.990 kr

án hugbúnaðarleyfis14.990 kr

Spjaldtölvustandur með klemmu sem 
auðvelt er að festa á borð, vagna, rúmgafl, 
hjólastóla o.fl. Passar fyrir Ipad og aðrar 
spjaldtölvur sem eru 7" - 12,5" að stærð.
HUESTANDBLACK.

Hue flexible borðstandur

Fáanlegur í svörtum, 
grænum og bláum lit

Hue bókvarpar
Með Hue er það leikur 

einn að varpa upp á 
skjá teikningum og 

ljósmyndum 

MMMH510AKGC1
MMMH510AKPC1

Vörunúmer Litur
Grænn
Bleikur

Góðar heyrnarhlífar frá Peltor, koma í neon 
grænum og neon bleikum litum og því vel 
sjáanlegar. Henta börnum allt að 15 ára. 

Heyrnarhlífar fyrir börn

4.999 kr Einföld og þægileg Sandberg heyrnartól með snúru.
SDG825-26.

Heyrnartól

699 kr

Alpine My�y eru vandaðar heyrnarhlífar fyrir börn á aldrinum 2-12 ára. 
Mögulegt að brjóta heyrnartólin saman, poki fylgir með. Margir litir í boði. 

Heyrnarhlífar fyrir börn

ALP11182350
ALP11182351
ALP11182354

Vörunúmer Litur
Bláar
Bleikar
Grænar

35%
afsláttur

25%
afsláttur

3.799 kr
Verð áður 4.999

8.899 kr
Verð áður 13.590



Nordisk group er danskt fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir skólahúsgögn í 
hæsta gæðaflokki.  Í húsgagnaúrvali þeirra eru ekki eingögnu nemenda- 
húsgögn heldur einnig húsgögn fyrir kennara.

Sterk læsanleg hirsla sem er 
tilvalin sem kennaraskápur.  
Á góðum hjólum og þægilegt að 
flakka með hann á milli 
kennslustofa.    

Move kennaraskápur á hjólum

Húsgögn fyrir kennara

SKÓLAHÚSGÖGN
frá Nordisk Group

Hæðarstillanlegur
Sæti/Skel: Skelin er unnin úr PUR 
og bakið er sveigjanlegt
Stólgrind: Krómuð stálgrind á 
fimm hjólum, fáanleg svört eða 
krómuð
Sætishæð: Hæðarstillanleg frá 43 
cm. til 69 cm
Sætisstærð: L
Litir: Koksgrár, rauður, grænn, 
dökkblár

Runner High kennarastóll

Þvermál borðplötu: 85 cm.
Hæð: 78,5 cm - 118,5 cm.
Borðið er með gaspumpu.

Zen kennaraborð
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    Einfaldur og fallegur vinnustóll
    Hæðarstillanlegur
    Miðlungs hátt bak
    Bólstruð seta
    Dýptarstillanleg seta
    Með 2D örmum
    Á lager með svörtu áklæði

Stóllinn er með leðurklæddri hnakksetu.
Stóllinn kemur á 60 mm hjólum fyrir hart gólf.
Stóllinn kemur með svörtum 5 stjörnu hjólakross.
Stóllinn kemur með hæðarstillanlegu sæti frá 580-790 mm.

EFG YOYO lokað bak
EFGYOYOMCBSM6099952

83.990 kr

Steelcase Series1
STL435SVAT

106.990 kr

73.990 kr

EFG Saddle hnakkstóll sem hentar vel fyrir kennara, 
hárskera, afgreiðslufólk eða skrifstofuna.

EFG Saddle 
EFGK09A03

stólar
SKÓLAHÚSGÖGN
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    Hæðarstillanlegur
    Stillanlegir 4D armar
    Dýptarstilling á setu
    Mjóbaksstuðningur
    Stjórnanleg mótstöðuþyngd á baki
    Bólstrað sæti og 3D Micro Knit bak
    Á lager með svörtu áklæði



Four Design býður upp á fjölda lausna fyrir efri skólastig, þ.e. eldri bekki 
grunnskóla og framhalds- og háskóla.

Felliborð og stólar á hjólum einfalda breytingu á uppröðun rýma.

Á stólunum eru skeljarnar heilsteyptar, samskeytalausar og einstaklega 
sterkar. Það eru engar skrúfur í stólunum, svo það þarf aldrei að herða 
upp á þeim. Undir setunni eru gúmmítappar sem fara vel með skelina 
sem stóllinn staflast ofan á, en ef setan er bólstruð er plasthlíf yfir 
festingum. 

Borðin eru staflanleg og undir 2 fótum eru lítil hjól sem gera það að 
verkum að auðvelt er fyrir eina manneskju að draga borðin til og stafla 
á vagn eða endurraða í rými. Undir borðplöturnar er hægt að fá sleða 
sem eru upphengjur fyrir stóla. Þetta auðveldar þrif og alla umgengni.

Fáanlegar eru 2 gerðir af 
hleðsluvögnum 

sem taka allt að 35 stóla.
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SKÓLAHÚSGÖGN



frá Eromesmarko
HÚSGÖGN FYRIR OPIN RÝMI
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Fjölbreyttar 
lausnir í boði 

fyrir opin rými 
og á ganga



RAMMASAMNINGUR

Sýningarsalur í Skeifunni

www.a4.is  /  sími 580 0000  /  husgogn@a4.is Í verslun A4 í Skeifunni eru söluráðgjafar okkar alla virka daga frá 9 - 17. 
Við hlökkum til að þjónusta þig og skapa með þér þitt vinnuumhverfi.

Ríkiskaupa vegna skólahúsgagna
Þann 1. desember 2019 varð húsgagnadeild A4 aðili að Rammasamningi 
Ríkiskaupa vegna skólahúsgagna. Við fögnum því að geta nú boðið öllum 
aðilum samningsins okkar gæðahúsgögn á góðu verði. Hafðu samband við 
söluráðgjafa okkar og leyfðu okkur að hjálpa þér að ná árangri með ánægju.

Levo stóllinn
er fyrir alla

Levo er einn og sami stóllinn fyrir alla grunn-
skólanemendur sem passa við borð í hæð 6. Stóll 
sem hentar nemendum frá 6 – 16 ára því auðvelt 
að stilla bæði hæð á setu og fótasekmli á nýja 
Levo nemendastólnum. Vistvænn kostur fyrir 
barnið og foreldrið.

Kostir hæðarstillanlegs stóls eru ótal margir. Það 
er ekki lengur nauðsynlegt að eiga margar stærðir 
af stólum og borðum. Levo þýðir vinnuvistfræðileg 
og sveigjanleg seta fyrir alla grunnskólanemendur.

Hæð frá 2 upp í  6 í einum stól

Auðveld og verkfæralaus aðlögun

Vistvæn hljóð: NEN 1729 samþykkt í öllum sætishæðum

Hannað í samvinnu við hönnuðinn og litasérfræðinginn Floris Hovers

Nemendur vinna við sömu borðhæð (76 cm)

Fáanlegt í hæð 6 og 7

Hægt að sameina við Rondo borða línuna

Skú�ueining með lás sem hægt er að hafa 
vinstra- eða hægrimegin

Í ýmsum stærðum, gerðum og litum

Sjálfbær og endurvinnanlegur, framleitt í Hollandi

til að sjá stutt & 
skemmtilegt

 myndband um stólinn

Smelltu hér
til að sjá stutt 

myndband um stólinn

Kennaraborð


