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Introduksjon

Abel system er et stilrent hyllesystem designet for alle rom. Det er intuitivt, lett å 
bygge ut og flytte på. Systemet er unikt med sine kombinasjonsmuligheter og 
skrueløse innfestning av hylleplater. 

Abel system produseres, i skandinavisk tradisjon, av førsteklasses materialer 
og tilvirkes med en stor grad av presisjon og manuelt håndtverk for å tilfredstille 
høye krav til overflater og sømløse sammenføyninger.

I 2014 fikk Abel system Merket for god design i den prestisjetunge møbelkat-
egorien.    

- Abel er en veldig elegant idé og et fantastisk eksempel på at "less is more", 
systemet kan bli et ikon innen norsk design. (juryens uttalelse)
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Hylleplater Bredde  Dybde 21 cm  Dybde 31 cm

100 cm 810,-
160 cm 1.290,-
220 cm 1.785,-
280 cm 2.230,-

1.185,-

515,-

770,-

1.905,-
2.630,-
3.285,-
4.045,-

Skreddersøm & spesialmål

Bokstø e

60 cm singel m/plugg ** 635,-
60 cm 525,-
40 cm singel m/plugg **Singel m/plugg 460,-
40 cm 350,-

340 cm 2.920,-

Lister
List 13 cm 1 spor

2 spor

4 spor
5 spor
7 spor
9 spor

Eik/ValnøHøyde Spor Hvit/sort

List 26 cm

List 65 cm
List 52 cm

List 91 cm
List 117 cm

450,-1 pk. (2 stk)

Skreddersøm

190,-
285,-

465,-
540,-
655,-
775,-

215,-
310,-

3 sporList 39 cm 375,- 420,-
510,-
600,-
725,-
845,-

NB. Alle lister har samme front i kryssfiner 

Eik Eik lys Valnø Hvit Sort

100 cm

60 cm

Hylle: 100 cm
Avstand list: 60 cm

NB. Bokstø en er 
lpasset standard

utkraging på hylle
på 20 cm

Hylle: 80 cm
Avstand list: 50 cm

80 cm

50 cm

A

12

Ny

100 cm

60 cm

160 cm

220 cm

280 cm

60 cm60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

340 cm

60 cm

40 cm

40 cm

52
 c

m

4 spor

65
 c

m

5 spor

91
 c

m
91

 c
m

7 spor

11
7 

cm

9 spor

39
 c

m

3 spor

26
 c

m

2 spor1 spor

13
 c

m

Hyllene i Abel system kan produseres på spesialmål i 
bredde- og lengderetning (1 + 2). Ved lengder under 
100 cm, bør man justere avstanden mellom listene (A)

500,-
0,-

1.000,-

1.500,-

Farger - Se side 12 for mer informasjon
Standard  
Abel pale  
Valgfri NCS

Farger

Hylleplate

Bokstøtte

20 cmOppriss front20 cm

Med Abel bokstø e kan man møblere med bøker helt ut l 
kanten av hylleplaten og dermed op malisere plassen. 
Bøkstø en i heltre eik er en elegant og enkel komponent.

Lister & Hyller
Lister og hyller er basiskomponentene i Abel systemet. Du velger hvilken 
kombinasjon og farge som passer din stil og uttrykk. Det er enkelt å utvide 
systemet både i bredden og høyden samtidig som det er mulig å få 
skreddersydd en løsning  som nøyaktig passer ditt behov.

Skreddersøm: Ja, bredde og dybde format
Pris: Prisoppsettet er beregnet med standard overflate på hyller og lister i eik eller valnøtt 
finer.  

    ** Hylle med singel list har mindre bæreevne enn dobbel list 
         Produseres ikke i dybde 31 cm.            
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1.190,-905,-

1.800,-

1.980,-

2.655,-

3.410,-

4.175,-

1.860,- 2.545,- 3.180,-

2.370,- 3.705,- 5.070,- 6.335,-

2.550,- 3.975,- 5.430,- 6.785,-

3.510,- 5.490,- 7.515,- 9.390,-

4.550,- 7.125,- 9.760,- 12.195-

5.600,- 8.775,- 12.025,- 15.025,-

100 cm60 cm

13 cm - 1 spor

160 cm 220 cm 280 cm

39 cm - 3 spor

52 cm - 4 spor

65 cm - 5 spor

91 cm - 7 spor

117 cm - 9 spor

Lineære kombinasjoner

Lineære hyllekombinasjoner
Abel system er fleksibelt og gir rom for uendelige kombinasjoner. 
Velg en størrelse og farge som passer ditt interiør. Systemet er enkelt å 
bygge ut i bredden og høyden. Velg skreddersøm til ditt nøyaktige behov.

Skreddersøm: Ja, hylleplatene kan tilpasses i alle mål innenfor maks bredde og 
dybde (se hylleplater s.3)
Pris: Prisoppsettet er beregnet på hylledybde 21 cm og standard overflater.
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160 cm 220 cm 280 cm

Organiske kombinasjoner

39 cm - 3 spor

52 cm - 4 spor

65 cm - 5 spor

91 cm - 7 spor

117 cm - 9 spor

4.695,- 5.565,- 7.675,-

6.165,- 8.290,- 10.645-

3.975,- 3.905,- 6.385,-

7.815,- 10.555,- 13.345,-

4.170,- 5.540,-3.040,-

5
Organiske hyllekombinasjoner
Abel system er fleksibelt og gir rom for uendelige kombinasjoner. 
Velg en størrelse og farge som passer ditt interiør. Systemet er enkelt å 
bygge ut i bredden og høyden. Velg skreddersøm til ditt nøyaktige behov.

Skreddersøm: Ja, hylleplatene kan tilpasses i alle mål innenfor maks bredde og 
dybde (se hylleplater s.3)
Pris: Prisoppsettet er beregnet på hylledybde 21 cm og standard overflater.
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Mål & skreddersøm

Skreddersøm

Spesiallist 3.5 og 4.5 spor - f.eks. under vinduHengsling 

Konsollene i Abel system kan produseres på spesialmål
i bredde- og dybderetning (1 + 2).
Høyden på konsoll er fleksibel men må forholde
seg l sporavstand på list.

Bredde Høyde 41 cm Høyde 54 cm
Dybde 31 cm

1. Bredde på konsoll      
2. Dybde, ut fra list/vegg      
3. Høyde

Dybde 41 cm

Konsoll 1 dør 60 cm 6.200,-
Konsoll 2 dører 120 cm 10.400,-
Konsoll 3 dører 180 cm 13.400,-
Konsoll 4 dører 240 cm 15.800,-

18.900,-Konsoll 5 dører 300 cm

7.700,-
12.900,-
16.500,-
19.700,-
23.500,-

7.700,-
12.900,-
16.500,-
19.700,-
23.500,-

8.700,-
15.100,-
19.400,-
22.900,-
27.500,-

Høyde 41 cm Høyde 54 cm

60 cm
60 cm

4 
sp

or
s 

lis
t

5 
sp

or
s 

lis
t

41cm

120 cm60 cm 180 cm 240 cm 300 cm

1

Dør 1
Hengslet 

venstre

Konsoller høyde 41 cm - Dybde 31/41cm
Minimum listlengde = 4 spor

Konsoller høyde 54 cm - Dybde 31/41cm
Minimum listlengde = 5 spor

Oppriss front

VinduVindu

Oppriss siden

Dør 3
Hengslet 

venstre

Dør 2
Hengslet 

høyre

Hengsel

Plan

Dør 4
Hengslet 

høyre

A

3

2 1

33 cm
31 cm

Produkt

- Bestem selv hvilken vei dørene skal slå.

- eksempel på 4 dørers konsoll

Eksempel på 3,5 spors list som ikke går 
over overkant av konsollen.
Denne løsningen er ltenkt bruksområder 
der konsoll skal plasseres under 
f.eks et vindu.

41
 c

m

54
 c

m

33 cm
31 cm

43 cm
41 cm

43 cm
41 cm

1.500,-

54 cm

Konsoller vegghengt med dører
En serie av flotte konsoller for alle rom, entre, soverom, spisestue, kjøkken og 
stue. Konsollene produseres i 20 standard størrelser men kan også tilvirkes på 
skreddersøm. Alle fronter har trykk åpning, uten synlige håndtak.  

Detalj: Mellomrommet mellom vegg og konsoll egner seg utmerket til å skjule ledninger. 
Konsollen er uten bakplate, slik at man får direkte tilgang til evt stikkontakter. Finerfronten blir 
produsert av samme trestykke, slik at mønsteret strekker uavbrutt over hele fronten.
Skreddersøm: Ja, breddeformat
Pris: Komplett, uten opphengslister.
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100 cm

54
 c

m

160 cm

Oppriss siden - ÅpentOppriss front - LukketOppriss front - Åpent

71 cm

A

3

2 1

Produkt Bredde Høyde Dybde 21 cm Dybde 31 cm
100 cmSkrivebord med konsoll 100

Skrivebord med konsoll 160
54 cm
54 cm

8.750,-
11.600,-120 cm

10.900,-
13.500,-

Dybde 41 cm
12.300,-
16.200,-

Ny

Ny
Skrivebord med konsoll 160 54 cm 13.150,-160 cm 16.100,- 18.100,-

Oppriss siden - Lukket

31 cm

Mål & skreddersøm  - Minimum lengde på list = 5 spor.

Skrivebordene i Abel system kan produseres på spesialmål
i bredde- og dybderetning (1 & 2).
Høyden på konsoll er også fleksibel, men må forholde
seg l sporavstand på list.

1. Bredde på konsoll    
2. Dybde ut fra list/vegg    
3. Høyde

5 
sp

or
s 

lis
t

60 cm

60 cm 120 cm

Oppriss front Forslag til kombinasjoner

3 skuffer

3 skuffer

3 skuffer

skapskap

4 skuffer 4 skuffer2 skuffer 1 skuff

3 skuffer 2 skuffer 1 skuff

Oppriss siden

54
 c

m

180 cm

41
 c

m

33 cm

41 cm

54
 c

m

41
 c

m

2.100,-Skuff l konsoller, vegghengt eller fri stående
Skuff

1.500,-

Skrivebord med konsoll
En genial plassbesparende løsning for små rom eller hjemmekontor i åpne 
rom løsninger. Skrivebordsplaten kan ved et håndtrykk åpnes når du trenger 
et skrivebord og lukkes når du ønsker å skjule kontorplassen.

Detalj: Mellomrommet mellom vegg og konsoll egner seg utmerket for å skjule ledninger til 
lamper, printer eller lignende. Konsollen er uten bakplate, slik at man får direkte tilgang til evt. 
stikkontakter.
Skreddersøm: Ja
Pris: Komplett;  skrivebord + konsoll + hylle innvendig, uten opphengslister.

Skuffer
Velg ditt eget oppsett på skuffer til konsoller i Abel system.
Skuffene kan kombineres med skapdører og skrivebord, her er det bare 
fantasien som setter grenser.

Detalj: Skuffene leveres med “trykk åpning” (ingen synlige håndtak). Ved valg av eikefiner eller 
valnøtt vil frontene bli produsert av samme trestykke, slik at mønsteret strekker uavbrutt over 
hele fronten. Ved ønske om skuffer til konsoller med dybde 31 cm, må dybden økes til 33 cm på 
grunn av skinnesystemet. Dette medfører ingen prisendring fra dybde 31 cm.
Pris: Pris på skuff er tillegg til pris på konsoller.    
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Mål

Dybde
Konsoll 1 dør 41 cm
Konsoll 2 dører 41 cm
Konsoll 3 dører 41 cm
Konsoll 4 dører 41 cm
Konsoll 5 dører 41 cm

Bredde
60 cm

120 cm
180 cm
240 cm
300 cm

12.100,-
16.700,-
22.700,-
28.700,-
34.700,-

12.900,-
17.800,-
24.100,-
29.800,-
36.000,-

Høyde 60 cm
10.500,-
14.000,-
18.900,-
23.800,-
28.700,-

Høyde 47 cm Høyde 73 cm
14.500,-
20.500,-
27.900,-
35.300,-
42.500,-

Høyde 86 cm

60 cm

Produkt

73 cm

47 cm

120 cm60 cm 180 cm 240 cm 300 cm

Dører og skuffer Forside - bakside

1. Bredde        2. Dybde        3. Høyde

Dør hengslet 
venstre

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Oppriss 
front

Skuff 3 stk Dør hengslet 
høyre

Hengsel

Plan Dør hengslet 
venstre

Modul 1 Modul 2 Modul 3

Dør hengslet 
høyre

Dør hengslet 
høyre/bak

3

2

1

Med Abel konsoller kan du bestemme
om du vil ha dører eller skuffer (se side 5.)
Bestem selv hvilken vei dørene skal slå.

Skreddersøm

Pris 1.500,-

Konsollene i Abel system kan produseres 
på spesialmål i bredde- og dybderetning 
(1 + 2). Høyden på konsoll er også 
fleksibel men må forholde seg l system-
ets modulære oppbygning.

Abel konsoll fri stående er designet slik 
at front og bakside er likeverdig. Dersom 
du bruker konsollen som en romdeler, 
hvorfor ikke ha funksjoner på begge 
sider?

86 cm

Ny

Konsoller frittstående
Abel konsoller har klatret ned fra veggen og ut på gulvet, og er frittstående 
med fronter på begge sider. Konsollene kan stå fritt i rommet som en romdeler, 
en benk eller fungere som en vanlig skjenk. Konsollene passer for alle rom og 
leveres i 20 standard størrelser, men kan også tilvirkespå skreddersøm. Alle dør 
fronter har trykkåpning, uten synlige håndtak. Skuffer er også tilgjengelig.  
Detalj: Frontene blir produsert av samme plate, slik at tremønsteret blir uavbrutt over hele fronten.
Skreddersøm: Ja, ekstrakostader vil påløpe, ta kontakt.
Pris: Komplett med dører og sokkelben
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120 cm 180 cm 240 cm 300 cm

Mål

Dybde
Konsoll 2 dører 41 cm
Konsoll 3 dører 41 cm
Konsoll 4 dører 41 cm
Konsoll 5 dører 41 cm

Konsoll høyde
70 cm
70 cm
70 cm
70 cm

Bredde
120 cm
180 cm
240 cm
300 cm

29.300,-
35.100,-
39.800,-
46.500,-

Vegghengt

Vegghengt

Fri stående

Fri stående

35.800,-
43.200,-
50.700,-
58.100,-

Produkt

TV, dører & skuffer Forside - bakside

TV

1. Bredde        2. Dybde 

Modul 1 Modul 2 Modul 3

SkufferSkap

Skap

Skap

TV TV

2

1

Skreddersøm      Pris 1.500,-
Fri stående konsoller kan produseres på 
spesialmål i bredderetning. 
Vegghengte konsoller kan produseres på 
spesialmål i bredde- og dybderetning 
(1 + 2). Høyden på alle konsoller er låst l 
størrelsen på TV apparatet (max 43”).

Abel konsoll fri stående er designet slik 
at front og bakside er likeverdig. Dersom 
du bruker konsollen som en romdeler, 
hvorfor ikke ha funksjoner på begge 
sider?

Abel konsoll med TV-heis spesialdesignet 
for Samsung 43 tommer UHD LED Smart 
TV  UE43KU6405

86 cm

86 cm

Abel konsoller er bygget opp av 60 cm moduler.
Tv delen består av 2 x 60 cm moduler.
Abel system unike konstruksjonsprinsipp
åpner opp for uendelige kombinasjoner hvor 
man selv kan bestemme oppbygningen av hver 
modul og konfigurasjonen av disse (plassering i 
forhold l hverandre)
Slik at du får lpasset konsollen l dine 
spesifikasjoner.

Ny
Konsoller med TV heis
Konsoll med intergrert TV modul hvor skjermen kan gjemmes helt bort og 
heises opp når man ønsker å se på TV. Konsollene kan leveres som vegghengt 
eller frittstående modell. Konsollene passer for alle rom og leveres i 5 standard 
størrelser, men kan også tilvirkes på skreddersøm. Alle dørfronter har trykk 
åpning, uten synlige håndtak. Skuffer er også tilgjengelig.
Detalj: Frontene blir produsert av samme plate, slik at tremønsteret blir uavbrutt over hele fronten.
Skreddersøm: Ja, ekstrakostader vil påløpe.
Pris: Frittstående - komplett med dører og sokkelben, 
          Vegghengt - komplett uten opphengslister
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100 cm 160 cm

Oppriss siden - Åpent Oppriss siden - LukketOppriss front - LukketOppriss front - Åpent

61 cm

Produkt Bredde Høyde 28 cm Høyde 41 cm
Dybde 21 cm Dybde 31 cm

Ramme 40 cm 1.580,-
Ramme
Ramme
Ramme
Ramme

60 cm 1.990,-
100 cm 2.900,-
120 cm 3.400,-

4.300,-

Høyde 15 cm

1.980,-
2.950,-
3.550,-
4.600,-160 cm

1.890,-
2.350,-
3.290,-
3.750,-
4.650,-

Høyde 28 cm Høyde 41 cm

3.030,-
4.400,-
5.100,-
6.450,-

Høyde 15 cm

4.150,-
4.900,-
6.350,-

3.480,-
---

-
-

4.850,-
5.550,-
6.920,-

1

Singel list

BreddeProdukt Dybde 51 cm Dybde 61 cm
100 cmKlaffebord 100 4.650,-

7.150,-160 cmKlaffebord 160
5.050,-
7.950,-

21 cm

5 
sp

or
s 

lis
t

28 cm - 3 spors list

41 cm - 4 spors list

100 cm60 cm40 cm 120 cm 160 cm60 cm

15 cm  - 2 spors list

Rammer
Rammer passer godt til nattbord, barnerom, hylleseksjon og kontor. 
De leveres i 3 standard høyder, 2 dybder og 5 bredder. 

Detalj: Rammen er uten bakplate
Skreddersøm: Ja, breddeformat
Pris: Komplett;  uten opphengslister.

Klaffebord
Klaffebordet er et allsidig flerbruksbord til kjøkken, stue og kontor. 
Det er enkelt å justere høyden og klaffebordet fungerer derfor fint i barnerom

Skreddersøm: Ja, breddeformat.
Pris: Komplett, uten opphengslister.
Detalj: Minimum lengde på list, 3 spor.
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Bredde Høyde
Speil 60 x 106

Oppriss

Plan

60 cm 106 cm 4.752,-
Speil 60 x 171 60 cm 171 cm 7.686,-
Speil 120 x 80 120 cm 80 cm 7.236,-

950,-
1.350,-

Praktiske hylle med knagg på undersiden som 
føyer seg elegant inn i Abel systemet.

Praktiske hylle med knagg på undersiden som 
føyer seg elegant inn i Abel systemet.

Skreddersøm:    Ja, breddeformat.
Pris: prisen under er uten lister.

Prak ske hylle med knagg på undersiden som 
føyer seg elegant inn i Abel systemet.

Hylle med knagg
Hylle med knagg
Hylle med knagg

Produkt

80
 c

m

120 cm

17
1 

cm10
6 

cm

60 cm 60 cm

Bredde

Produkt

Knagger  Dybde 21 cm Dybde 11 cm  Dybde 31 cm

100 cm
120 cm

1.890,-
1.150,-

2.200,-

60 cm
995,-

1.150,-

610,-
1.480,-
1.690,-

900,-3 stk
5 stk
6 stk

21
 c

m

21
 c

m

11
 c

m

100 cm60 cm 120 cm

260,- 390,- 390,- 650,- 780,- 910,-
3. stk2. stkAntall 3 stk. 5 stk. 6 stk. 8 stk.

Skohylle 31 x 60 31 cm 60 cm
Skohylle 31 x 120 31 cm 120 cm

100 cm60 cm40 cm 120 cm 160 cm60 cm

Hyller med knagg
Hylle med knaggrekke er funksjonell og plassbesparende samtidig som den 
holder orden i entréen og på barnerommet. Knaggrekken lar seg elegant 
kombinere med andre komponenter. 

Skreddersøm: Ja, breddeformat
Pris: Komplett med knagger, uten lister

Knagger til rammer
Ramme med kroker/knagger er et populært produkt og ypperlig til bruk i en 
f.eks en inngangsituasjon/entre eller barnerom. Antall kroker varierer på 
rammens bredde og evt. kundens ønske.
Tabellen under viser vanlig fordeling av knagger på bredden av de ulike 
rammene.  Knaggene kan monteres på alle rammene på side 6.

Skreddersøm: Ja, breddeformat
Pris: Komplett med knagger, uten lister

Speil & skohylle
Abel system har utviklet speil i flere størrelser, enten 
du foretrekker full størrelse eller tilpasset din Abel 
konsoll.  Abel skohylle er ideell for å få orden på 
skoene i entreen. Sammen med Abel konsoll og hylle 
med knagg blir entreløsningen kompakt og effektiv.
Skreddersøm: Ja, breddeformat, høydeformatet må forholde seg til 
avstand mellom sporene på listene. Kohyller: Nei
Pris: Komplett, uten lister
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 Abel pale    (GFA)   Pris llegg 500,- pr. farge.

Valgfri NCS  (GFV)     Pris llegg 1.000,- pr. farge

Grå Lys grå Rød Rosa Oransje Gul Lys grønn Lys lilla Blå Mellomblå Lys turkis

Hvit - Eik

Hvit konsoll Eik konsoll 

Hvit - Valnø Sort - Eik

Lys grå - Eik Oransje - EikHvit - Lysgrønn Hvit - Oransje Hvit - Grå

Valnø  - Valnø Valnø  - SortEik - Eik Eik - Sort Sort - Valnø

Standard farger og overflater

Spesialfarger

Tilleggsprodukter
Arkitekthjelp      - opptegning av vegg og forslag l møblering av Abel system + 1 revisjon, se Abel Planleggingsmanual for detaljer 2.000,-

15,-
850,-Montering          - montør bringer og monterer, Oslo/Akershus regionen. Oppstart transport tur/retur 1.800,- + Pris pr. me montasje 

Gipsanker           - spesial lpasset for Abel system, pris pr. stk

purnorsk.no

Velkommen l uts llingen av Abel system i vår bu kk.
Se flere bilder og løsninger i vår ne bu kk 

www.purnorsk.no
 

Gul - Eik

Hvit konsoll/sarg med farget front Farget konsoll/sarg med eikefinert front

Sort konsoll Valnø  konsoll 

Eikefiner
EKL

EKL

Eikefiner - Klarlakk
EKLYS

EKLYS

Eikefiner - Klarlakk lys
EHO

EHO

Eikefiner - Hvitpigmentert olje
EHM

EHM

Eikefiner - Hvitmalt (NCS 0500)
ESM

ESM

Eikefiner - Sortmalt (NCS 9000)

Valnø iner
VKL

VKL

Valnø iner  - Klarlakk

Gla  flate GF (MDF)
GFH

GFH

Gla  flate - Hvitlakkert NCS 0500
GFS

GFS

Gla  flate - Sortlakkert NCS 9000
Eikefiner med hvitpigmentert olje anbefales 
kun l bruk på skapfronter

**

**

Farger og overflater
Lag din unike kombinasjon av Abel system. 
Lek med farger, overflater og størrelser som passer deg.
Abel System leveres som standard i hvit- eller sortlakkerte overflater eller 
finer i eik og valnøtt.  
Vi har satt sammen 11 farger i vår “Abel palett” , eller du kan velge en 
personlig farge fra NCS. systemet.
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