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20% rabatt ska dras av på angivna priser.



EU-kommissionens beskrivning av cirkulär ekonomi: 
Ett ekonomiskt system som behåller värdet på produkter, material och 
resurser i ekonomin så länge som möjligt, och minimerar avfallsgenere-
ringen.

Det är hög tid att lämna de linjära ekonomier och konsumtionsmönster 
som till stora delar finns kvar hos såväl privatpersoner och företag som 
myndigheter. 
Det hållbara alternativet är en cirkulär ekonomi.

Det här har vi på AudicomPendax tänkt på alldeles extra när vi utvecklat 
våra produkter och vår serviceorganisation.

Minst resurser kommer krävas och minst miljöpåverkan kommer 
skapas om vi tillsammans kan hålla oss i den lilla gröna cirkeln i 
illustrationen. 

Därför är våra produkter designade 
för att vara hållbara och lättskötta. 

Om olyckan en dag är framme och något går sönder behöver vi 
kanske komma ut till er på service. Då behöver vi ta ett varv i den 
lite större gula cirkeln.

Eftersom produkten är modulär och byggd av oss själva kan den 
då den blivit uttjänt få nytt liv hos vår tillverkning i den blå 

cirkeln varefter den kommer tillbaks till er eller en annan nöjd kund. 

Det här är unikt för oss på AudicomPendax eftersom bara vi har egen 
tillverkning. 

Först när alla andra alternativ är uttömda plockas produkten isär i 
sina beståndsdelar och materialen återvinns till nya produkter.









Vi står för Cirkulär ekonomi









20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Dynamisk FunktionDynamisk Funktion

Innehållsförteckning

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgångna produkter. 
Vi förbehåller oss rätten till fortlöpande produkt- och konstruktionsförbättringar. 
Färgnyanser återgivna i tryck kan - av trycktekniska skäl - skilja något från den verkliga färgen. 
För betsade produkter i sortimentet avses standardbetser. Kontakta oss för information.

För att du skall få en komplett funktion krävs ofta kompletterande 
produkter till detta avtal. När det gäller möten hittar du dessa produkter 
och tjänster på avropa.se och under avtalet:   
AV- och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster,  
Avtals nr: 23.3 -7192-16:002
Inom detta avtalsområde finns bland annat följande produktgrupper:
• Projektorer
• TV, monitorer och interaktiva skärmar
• Styrsystem hantering av AV- och videokonferensutrustning
• Videomötesutrustning
• Bokningssystem
• Dokumentkameror
• Ljudanläggningar

Funktion

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Fördelar med AV-
listsystem: 
• Spar golvyta.
• Flexibelt
• Ekonomiskt
• Pedagoiskt

AV-listsystem

AV-listsystem 20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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DesignLine AV-list med inbyggd LED-belysning. 
Blädderblockstavlan har avhakningsskydd som säkrar 
den.

X-line skrivtavla på X-line AV-list. X-line AV-list passar även med andra väggmonterade 
skrivtavlor och tillbehör.

LED-belysning drar nästan ingen energi och har 
väldigt lång hållbarhet. 

AV-listsystem 20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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AV-listen blir en aktiv del av inredningen med 
inbyggd LED-belysning och modernt formspråk som 
passar in i dagens strikta och öppna miljöer.
Systemet har ett helt unikt upphängningssystem som 
rullar extremt lätt och som inte påverkas av damm 
eller smuts i listen. Helt utvecklat efter de europeiska 
standardkraven med bland annat inbyggt tippskydd.

1 Närskjutande projektor kan användas för 
att projicera direkt på en glasemaljskrivtavla av 
bra kvalitet. Det fungerar för att vinkeln mellan 
projektorlampan och skrivtavelytan blir så flack så att 
man inte störs av några reflektioner. 
Vi rekommenderar annars för bildkvalitetens skull 
en ramspänd projektionsyta och i andra hand en 
rullfilmduk. Se mer i avtalet AV- och videokonferens 
– hårdvara, programvara och tjänster. Avtalsnummer: 
23.3 -7192-16:002.

2 Aktiva högtalare är högtalare med inbyggda 
förstärkare. Till fördelarna hör naturligtvis att 

kombinationen mellan förstärkaren, högtalaren och 
kabinettet är väl avstämd redan på ritbordet. 
Detta garanterar ett bra ljud i alla sammanhang och 
en enkel och snabb installation. Högtalarna på bilden 
är våra egna vita 70-wattare. Se mer i avtalet AV- och 
videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster. 
Avtalsnummer: 23.3 -7192-16:002.

3 DesignLine AV-list, på bilden med vit 
aluminiumdekor, är den största landvinningen på 
området på många år. Förutom att det finns möjlighet 
att välja till LED-belysning är hela systemet godkänt 
enligt SS-EN 14434:2010 vilket är helt unikt.  

4  DesignLine Skrivtavla utan ram presenterar vi 
närmare i avsnittet Skrivtavlor. Som du ser kan den 
kombineras med DesignLine AV-listen i ovankant.
5 Startset för skrivtavlor innehåller allt du behöver 

för att dra maximal nytta av din skrivtavla från dag 
ett. Allt du ser på tavlan ingår plus lite till. Presenteras 
ingående i avsnittet Tillbehör.

A Upphängningssystem där hjulet rullar på en upp-
höjning i profilen. Inget damm eller annat kan störa 
funktionen. 

B Automatisk inställning av hjulet mot listen – du 
behöver inte ens se efter, det är bara att hänga på 
tillbehöret.

C Inbyggd LED-belysning. Pappershållarfunktioner – 
magnetisk och vanlig klämlist. 

D Inbyggt tippskydd.

AV-listsystem DesignLine - Supersystemet med inbyggd LED-belysning

5 Startset

1 Närskjutande projektor

3 AV-list

2 Aktiva högtalare

4 Skrivtavla utan 
ram

AV-listsystem

A

B

CD

Hela systemet godkänt enligt 
Europeisk Standard EN-14434:2010

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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DesignLine

AV-list DesignLine

3000 mm per styck. Inklusive  
skarvbeslag. Dekor, magnetpappersfunktion, LED-
belysning och pappershållare av klämtyp är tillval.
Dekorerna är av aluminium. Varianter i trä är mantlade 
med äkta fanér.  
Levereras i 3000mm längder.

AV-list:
Naturanodiserad (ex. dekor) A 11320 960 kr
Heltäckande dekorer:
Vit A 11631 390 kr
Bok A 11632 660 kr
Ek A 11633 660 kr
Naturanodiserad A 11634 390 kr
Björk A 11636 660 kr
Betsad Bok D 11637 1 040 kr
Pappershållare:
Magnetfunktion, 3000 mm A 11640 420 kr
Klämtyp, 495 mm A 11105 80 kr

LED-belysning

LED-belysningen säljs i femmeterslängder.
Jämn ljusspridning. Perfekt för släp- och fyllnadsljus.

5000mm, varmvit A 16260 790 kr
Transformator A 16261 1 220 kr
Dimmer A 16262 1 840 kr

AV-listhängd skrivtavla

Samma skrivtavlor som till X-Line men försett med nya 
upphängningsbeslaget med inbyggt tippskydd och nya 
hjulupphängningen.

1252 x 952 Vit A 11324 4 690 kr
1552 x 1252 Vit A 11325 6 020 kr
1252 x 952  Naturanodiserad A 11326 4 570 kr
1552 x 1252 Naturanodiserad A 11327 6 020 kr
1252 x 952  Bok A 11328 6 680 kr
1552 x 1252 Bok A 11329 8 250 kr
1252 x 952  Betsad bok D 11330 9 020 kr
1552 x 1252 Betsad bok D 11331 11 130 kr
1252 x 952  Björk A 11332 6 800 kr
1552 x 1252 Björk A 11333 8 470 kr
1252 x 952 Ek A 11334 6 800 kr
1552 x 1252 Ek A 11335 8 470 kr

Projektionsyta

En konstruktion som gör att inga yttre, synliga, ramar 
behövs. Projektionsduken upplevs som mycket smidig 
och blir till en del av  
inredningen. Skuggan som faller på väggen blir 
inramning till en fulländad bild på en spännduk av 
högsta kvalitet.

1500 x 1125 (4:3) A 11117 8 800 kr
2000 x 1500 (4:3) A 11118 9 920 kr
1500 x 940 (16:10) A 11119 8 800 kr
1800 x 1125 (16:10) A 11120 8 250 kr
2000 x 1250 (16:10) A 11121 9 920 kr
Valfri storlek A 11122 3 570 kr

AV-listsystem 20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Blädderblockstavla

Vit arm och stödplatta

Utan ram A 11338 3 680 kr
Med ram:
Vit A 11339 5 570 kr
Bok A 11340 6 800 kr
Ek A 11341 6 800 kr
Naturanodiserad A 11342 6 460 kr
Björk A 11343 6 800 kr
Betsad bok A 11344 8 470 kr

Övriga tillbehör DesignLine

Superhjul med tippskydd i par, pappershållare 
av klämtyp åtgår cirka 2 per meter, skarvbeslag i 
par och ändstopp/skydd som gör att listen klarar 
säkerhetskraven. 
Upphängninsbeslagen avsedda för upphängning av 
egna produkter på listen. Tippskydd och stödbeslag 
ingår.

Hjul, 1 par A 11018 290 kr
Pappershållare, 495mm A 11105 80 kr
Skarvbeslag A 11323 120 kr
Ändstopp/Skydd, A 11322 250 kr
Upphängningsbeslag:
Vita, 1 par A 11336 1 010 kr

AV-listsystem

Pappershållaren är en av standardfunktionerna 
sedan vi introducerade AV-listen för lite mer än tre 
decennier sedan.  
I DesignLine AV-list finns den i två varianter; dels den 
magnetiska som placeras i det lilla utrymmet bakom 
dekoren.  
Den gör att du kan fästa ett papper med en stark 
magnet direkt på listen. Alla vet ju dessutom 
instinktivt hur en magnet fungerar.

Ytterligare en variant av pappershållare är klämlisten 
och det råkar faktiskt vara samma artikel som i 
AV-listens barndom. Ibland blir det helt enkelt rätt 
från början! Eftersom den sticker ner lite där den är 
monterad är den lätt att hitta. 
Det finns en LED-belysning som tillbehör till AV-listen 
och om du väljer klämlisten kommer framsidan 
av ditt papper belysas. Om du fäster pappret med 
magnetfunktionen belyses det från baksidan.

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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AV-listsystem

AV-Listsystem X-Line - Det mest kompletta AV-listsystemet

1 Blädderblockstavla - enarmad. 

2 Aktiva högtalare. Se mer i avtalet AV- och 
videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster. 
Avtalsnummer: 23.3 -7192-16:002.

3 X-Line AV-list, på bilden med björkdekor.  

4 X-Line Skrivtavla kan väggmonteras och inte-
greras med AV-list X-Line. Se mer om väggmonterad 
skrivtavla X-line i avsnittet Srivtavlor. Skrivtavlan kan 
även hängas på AV-listen så att den kan skjutas fram 
när den behövs, stoppas i ett förråd eller hängas upp 

på listen i rummet intill.

1 Blädderblockstavla

3 AV-list
2 Aktiva högtalare

4 Skrivtavla

AV-listsystem 20% rabatt ska dras av på angivna priser.



10

X-line AV-list består av en grundlist och en serie 
komplementlister som väljs beroende på vilka 
funktioner eller vilket utförande man vill ha. 

I grundlisten 1 finns en pappershållarfunktion där 
man skjuter in pappret i listens underkant.
 
Vit dekor av papper 2 ingår om du inte anger något 
annat och det är det enklaste alternativet. Om du 
vill kan du ersätta, eller komplettera, pappersdekoren 
med remsor av samma tapet som du har på resten av 
väggen. Resultatet blir en precis lagom osynlig AV-list. 
Med en fototapet kan det bli otroligt häftigt.

3  Aluminiumdekoren är tillval och finns i en 
rak och en inåtvinklad variant 4 samt med flera 
attraktiva ytor. 
I vårt lagerhållna sortiment finns dekorerna i 
naturanodiserad aluminium, vit, bokfaner, björkfaner 
och ekfaner. 
Den raka, släta, dekoren använder vi vanligtvis till AV-
listerna och den vinklade som ram till våra tavlor. 

Vill du ha en annan färg, eller anodisering, på din 
dekor än vad du finner här så ordnar vi det - kontakta 
oss, kontaktuppgifter finns på baksidan av AV-
handboken.

 5 Magnetpappersfunktion finns som tillval 
tillsammans med rak, slät, aluminiumdekor. 

En dubbellist 6 får man genom att, i stället för 
dekor, hänga en så kallad enkellist på grundlisten. 
Med en dubbellist finns möjligheten att låta 
ett AV-hjälpmedel passera framför ett annat. 
En dubbellistfunktion kan inte kombineras med 
avhakningsskydd eller magnetfunktion.

6 Grundlist med enkellist. - 
En dubbellist. Vi har markerat 
de bägge spåren för hjulen 
med rött på bilden.

1 Grundlist. 3 Grundlist med 
rak aluminiumdekor.

2 Grundlist med 
pappersdekor.

4 Grundlist med 
vinklad aluminium-
dekor.

5 Grundlist med 
rak aluminiumdekor, 
magnetfunktion och 
magnet.

Inredarens favorit med en mångfald av funktioner och uttryck!

AV-listsystem 20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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AV-listsystem

X-Line

AV-list X-Line

3000mm per styck. Inklusive standard pappersdekor 
i vitt.
Dekorerna är av aluminium. Varianter i trä är mantlade 
med äkta fanér.  
Levereras i 3000 mm längder.

AV-list:
Naturanodiserad A 11310 900 kr
Raka heltäckande dekorer:
Vit A 11631 390 kr
Bok A 11632 660 kr
Ek A 11633 660 kr
Naturanodiserad A 11634 390 kr
Björk A 11636 660 kr
Betsad Bok D 11637 1 040 kr
Vinklade heltäckande dekorer:
Vit A 11641 450 kr
Bok A 11642 690 kr
Ek A 11643 690 kr
Naturanodiserad A 11644 450 kr
Björk A 11646 690 kr
Betsad Bok D 11647 1 120 kr

Enkellist och magnetfunktion

Enkellisten snäpps på grundlisten för att erhålla en 
dubbellist. Kan även monteras direkt mot vägg.
Levereras i 3000 mm längder.
Magnetfunktionen är ett mycket uppskattat 
komplement till den vanliga pappershållarfunktionen. 
Passar till AV-list DesignLine med slät, heltäckande 
dekor i valfritt utförande - ej med kompletterande 
enkellist.

Enkellist:
Naturanodiserad A 11405 420 kr
Vit A 11406 490 kr
Magnetfunktion:
Längd 3000 mm A 11640 420 kr
Magneter, vita 10 st. A 16083 310 kr
Magneter, gråa 10 st. A 16084 310 kr

AV-listhängd skrivtavla

Ramar som i hela X-Linesortimentet; bok, ek, björk 
samt vita och naturanodiserade.

1252 x 952 Vit A 11570 4 020 kr
1552 x 1252 Vit A 11575 5 240 kr
1252 x 952  Naturanodiserad A 11979 4 020 kr
1552 x 1252 Naturanodiserad A 11981 5 130 kr
1252 x 952  Bok A 11972 5 800 kr
1552 x 1252 Bok A 11982 7 130 kr
1252 x 952  Betsad bok D 11977 7 690 kr
1552 x 1252 Betsad bok D 11987 9 700 kr
1252 x 952  Björk A 11976 5 910 kr
1552 x 1252 Björk A 11986 7 350 kr
1252 x 952 Ek A 11973 5 910 kr
1552 x 1252 Ek A 11983 7 350 kr

Projektionsyta

Med ramar som i resten av X-Linesortimentet; bok-, 
ek- eller björkfanér samt vitt eller naturanodiserade.
Försedd med spännväv med Gain 1,0. Dessa är 
avsedda för projicering med datavideoprojektor och 
finns som standard i videoformaten 4:3 och 16:10.

Bildformat 4:3
1540 x 1165 Vit A 11771 7 580 kr
1540 x 1165 Bok A 11772 7 580 kr
1540 x 1165 Ek A 11773 7 580 kr
1540 x 1165 Naturanodiserad A 11774 7 580 kr
1540 x 1165 Björk A 11776 7 580 kr
1540 x 1165 Betsad bok D 11777 11 130 kr
2040 x 1540 Vit A 11781 8 800 kr
2040 x 1540 Bok A 11782 8 800 kr
2040 x 1540 Ek A 11783 8 800 kr
2040 x 1540 Naturanodiserad A 11784 8 800 kr
2040 x 1540 Björk A 11786 8 800 kr
2040 x 1540 Betsad bok D 11787 12 920 kr
Bildformat 16:10
1540 x 963 Vit A 11791 7 580 kr
1540 x 963 Bok A 11792 7 580 kr
1540 x 963 Ek A 11793 7 580 kr
1540 x 963 Naturanodiserad A 11794 7 580 kr
1540 x 963 Björk A 11796 7 580 kr
1540 x 963 Betsad bok D 11797 11 130 kr
2040 x 1275 Vit A 11801 8 800 kr
2040 x 1275 Bok A 11802 8 800 kr
2040 x 1275 Ek A 11803 8 800 kr
2040 x 1275 Naturanodiserad A 11804 8 800 kr
2040 x 1275 Björk A 11806 8 800 kr
2040 x 1275 Betsad bok D 11807 12 920 kr

AV-listsystem 20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Blädderblockstavla

Storlek platta inklusive ram 695 x 935mm. Största djup 
inklusive stödbeslag är 225mm.

Med spånplatta:
Vit A 11131 5 350 kr
Bok A 11132 6 130 kr
Ek A 11133 6 460 kr
Naturanodiserad A 11134 6 460 kr
Björk A 11136 6 460 kr
Betsad bok A 11137 8 250 kr
Med skrivtavelyta:
Vit A 11141 7 130 kr
Bok A 11142 8 250 kr
Ek A 11143 8 470 kr
Naturanodiserad A 11144 7 020 kr
Björk A 11146 8 470 kr
Betsad bok A 11147 10 690 kr

Enkelhjul

Pålitligt hjul med stor diameter för mjuk och fin gång. 
Passar samtliga AudicomPendax AV-listhängda 
produkter och andra produkter med 10mm 
standardhål.

Enkelhjul, 1 par A 11010 250 kr

AV-listsystem

Tapp

Solid och stark tapp för produkter som inte ska flyttas 
runt hela tiden. Passar samtliga AudicomPendax AV-
listhängda produkter och andra produkter med 10mm 
standardhål.

Tapp, 1 par A 11012 130 kr

Upphängningsbeslag

Upphängningsbeslag för valfri sak på AV-list. Består 
av vår systemprofil och hängbeslag (i ovankant) och 
stödbeslag (i underkant). Aluminiumprofilerna kan 
kapas i valfri längd så att det passar till vad som helst.

Vita, 1 par A 11050 950 kr

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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AV-listsystem

Ändstopp/Skydd

Ändstopp och ändskydd för X-Line dubbellist.

Ändstopp/Skydd Dubbellist (H) A 11437 250 kr
Ändstopp/Skydd Dubbellist (V) A 11438  250 kr

Övriga tillbehör

Ändstopp och ändskydd för X-Line AV-list. Skyddar 
dig om du slår i och skyddar produkten från att rulla 
av listen.

Ändstopp/Skydd AV-list X-Line A 11435 130 kr

Pappershållare

Längd 495mm. Med dubbelhäftande tejp på baksidan. 
Passar i DesignLine AV-list eller direkt på valfri yta.

Pappershållare 495 A 11105 80 kr

Skarvbleck X-Line

Används för att montera fler X-Line AV-lister i en snygg 
och spikrak linje.

Skarvbleck X-Line A 05205 80 kr

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Tillbehör till AV-listsystem

Anslagstavlor

Porös träfiberplatta försedd med väv monterad i 
likadana ramar som våra skrivtavlor i X-Lineserien och  
DesignLineserien. Levereras med tappar som passar 
alla AV-listsystem. Storlek: 1252 x 1050. 
Andra storlekar och modeller se under avsnittet 
Anslagstavlor, välj modell och lägg till beslagsats A 
11050.

Naturanodiserad A 11870 2 790 kr
Vit A 11871 2 790 kr
Bok A 11872 3 800 kr
Björk A 11873 4 130 kr
Ek A 11874 4 130 kr
Korkyta A 11876 4 130 kr

Broschyrställ

Ett broschyrställ med modern design. Stället bygger 
på vår systemprofil och rymmer 12st A4 eller 6st A3. 
Försedd med tappar som passar alla AV-listsystem.

Vit A 11161 3 120 kr
Silvergrå A 11162 3 120 kr

Hylla – Videokamera och codec 

Utförd i vår systemprofil. 2 stycken hyllplan i vit lami-
nat. Steglöst justerbara, vilket alltid ger rätt kamrahöjd. 
Den flexibla systemprofilen medger även att hyllplan 
kan placeras ovanför AV-listen. 
Storlek på hyllplan: (B x D) 265x185.

Vit A 81509 4 130 kr

AV-listsystem

Broschyrställ

Ett ställ med broschyrhållare av plexiglas. Stället 
bygger på vår systemprofil och rymmer 18st A4 eller 
9st A3. Försedd med tappar som passar alla AV-
listsystem.

Plexiglas A 11163 1 790 kr

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Monteringssatser Betongvägg

Monteringssats för AV-list. För betong. Innehåller 5 
stycken fästelement per sats vilket räcker till en list.

För betongvägg A 11451 110 kr

Övriga beslag

Krokar och klämmor för att hänga allt möjligt på listen. 
Säkerhetsbeslaget är ett generellt avhakningsskydd 
för AV-hjälpmedel byggda med vår systemprofil som 
exempelvis Broschyrstället och Videokonferenshyllan.

Krok, 1 st A 11015 30 kr
Klämma, 1 st A 11020 40 kr
Säkerhetsbeslag, 1 par A 11017 890 kr

Djupa ställbara beslag

Standard beslagssats för upphängning av 
valfria produkter. OBS! vid större skrivtavlor än 
1500mm bör dubbla beslagsatser användas.                                         
Djupt -ställbar beslagsats, består utav två hängbeslag 
och två stödbeslag. Kan ställas i sex olika djup. När 
den är som djupast kan den användas för att låta 
en projektionsyta på dubbellist gå fritt framför en 
blädderblockstavla. Ställbar 130 -300mm ( avstånd 
mellan vägg och produkt)

1 st Ställbart beslagsats, Vit A 11025 2 290 kr

AV-listsystem

Monteringssats Gipsvägg

Monteringssats för AV-list. För gips. Innehåller 5 
stycken fästelement per sats vilket räcker till en list.

För gipsvägg A 11450 180 kr

20% rabatt ska dras av på angivna priser.
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Dynamisk Funktion

AudicomPendax AB - Stockholm
Besök Flygfältsgatan 34

Box 2014  SE-128 21 Skarpnäck

AudicomPendax - Göteborg
Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal

Telefon: 08 555 369 00
info@aupx.com

Org.nr. 556215-1588

AudicomPendax Ltd
17 Suttons Park Avenue

Reading
Berkshire UK

RG6 1AZ
Telefon: +44(0)118 966 8383

www.aupx.com

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och utgångna produkter. 
Vi förbehåller oss rätten till fortlöpande produkt- och konstruktionsförbättringar. 
Färgnyanser återgivna i tryck kan - av trycktekniska skäl - skilja något från den verkliga färgen. 
För betsade produkter i sortimentet avses standardbetser. Kontakta oss för information.
AudicomPendax AB.

20% rabatt ska dras av på angivna priser.




