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Ser du skillnaden?

Står ni i valet mellan vitt och vitt i köket? 

Då kan det vara klokt att se lite längre. Det finns nämligen 
avgörande skillnader mellan två luckor som i princip ser likadana 
ut. Båda luckorna på bilden hänger i allmännyttans kök, men bara 
en lucka har det som krävs för att bli ett bra miljöval. Så vilken typ av 
kökslucka ger bostadsbolagen den bästa miljöprofilen - lackade luckor 
eller laserkantat laminat? 
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Att välja mellan lackade och laminerade köksluckor är 
inte enbart en fråga om tycke och smak. Skillnaderna får 
miljökonsekvenser redan i luckornas innerkärna. En lucka 
som ska lackas, kräver en träfiberskiva (MDF) som bas. För 
den laserkantade laminatluckan räcker en vanlig E1-klassad 
spånskiva.

Spånskivan sparar skog
Produktionen av MDF och spånskivor följer inledningsvis 
samma mönster. Man tvättar vanligt träflis, river sönder 
fibrerna, torkar dem och blandar i lim. Avslutningsvis trycks 
skivorna ihop till valfri tjocklek beroende på hur mycket 
råmaterial och lim man har i. Pressen är på 2,07 meter, så 
skivorna får samma maxhöjd.

Miljöskillnaderna visar sig i andelen lim (formaldehyd), som i 
sin tur är beroende av andelen råmaterial. MDF som är mer 
finmald måste packas hårdare och blir därmed upp till 100 % 
mer limkrävande än spånskivan. Att det går åt mer material 
och mer lim i en MDF-skiva kan du enkelt testa genom att 
lyfta en lackad lucka. Träfiberskivans högre tyngd ger inte 
bara en högre miljöbelastning vid tillverkningen. Uppsatt 
i köket ger den tyngre, lackade luckan ett ökat slitage på 
både gångjärn och stommar. 

Melamin vs lackfärg
När spånskivan är tillverkad, läggs ett UV-beständigt 
melaminpapper ovanpå laminatluckan. Man kan få olika 
strukturer (mönster) på det här papperet, beroende på 
de pressplåtar som trycker ner och fäster papperet på 
spånskivan. Nu skyddas laminatluckan av ett ytskikt 
bestående av ett impregnerat, pappersbaserat material 
som är extremt slitstarkt och motståndskraftigt mot stötar. 
Reptåligheten i den laminerade luckan är också överlägset 
bättre jämfört med en lackad lucka. I transporten kan 
laminatluckorna sampackas för att spara tid och utrymme. 
De lackade luckorna måste packas en och en för att inte 
skadas. Med åren gulnar en lackad lucka och blir omöjlig att 
ersätta med en nylackad utan att hela köket ser missfärgat 
ut. Skulle det hända något med en enstaka laminatlucka, 

går den enkelt att byta mot en ny som ser likadan ut. 

Laser istället för lim
Laminatluckans hållbarhet förbättras ytterligare när 
melaminpapperet lagts på och luckan laserkantas. Bakåt i 
tiden kantades laminerade luckor med limmad ABS-plast. 
Plastlisten släppte med åren, vilket gav den lackade luckan 
en fördel ur underhållsperspektiv. Idag är den limmade 
plasten ersatt med en lasersvetsad kantlist av polypropylen 
i LIBs luckor och stommar, vilket ger längre livslängd och är 
bättre ur miljösynpunkt. Sett ur ett livscykelperspektiv är 
ommålningen av köksluckor inte längre ett hållbart val för 
miljömedvetna bostadsbolag. Det bästa miljövalet är istället 
att sätta köket med laserkantade laminatluckor. 

Laserkantade 
kök är det bästa 
miljövalet
Individuella val får ett allt större inflytande på 
standarden i allmännyttans kök. Men vilka 
argument väger tyngst när bostadsbolagen 
väljer sina plus- och tillvalsprodukter? Att 
köksluckorna ska gå snabbt att beställa och 
sätta upp? Att den nya standarden ska vara 
prisvärd för kunden och långsiktigt hållbar för 
ägarna? Att materialval och tillverkningsmetoder 
ger bolaget den bästa miljöprofilen? 

För produktionen av laserkantade 
laminatluckor krävs inga miljötillstånd, 
tekniken är fri från lösningsmedel, vilket 
innebär att kök gjorda av melaminbelagd 
spånskiva blir en riktigt bra produkt ur 
miljöhänseende. 

Laminering och laserkantning erbjuder 
en snabbare tillverkningsprocess med 
lägre energiåtgång. Med en effektivare 
produktionsteknik följer kortare leveranstid 
och en mer kostnadseffektiv köksrenovering. 

Med en sammanhållen leverans av luckor, 
stommar och bänkskivor, blir valet av 
en komplett köksleverantör en lägre 
miljöbelastning i sig.

SVART PÅ VITT
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LIBs Laserkantade laminat sparar på våra gemensamma 
naturresurser
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Kök
LUCKBYTE Nya måttanpassade luckor, 

bänkskivor, lådfronter och lådinsatser. 

Komplettera med dämpande gångjärn, 

handtag i metall och källsorteringssystem. 

Sidan 6

HELA KÖK LIB är rikstäckande leverantör av 

måttanpassade luckor och stommar.  

Sidan 24 

STOMMAR Välj mellan laserkantad 

standardstomme och plusstomme. Förnya 

väggskåp, bänkskåp, diskbänkskåp och 

högskåp. Sidan 32

KÖKSPLANERING Vi planerar, CAD-ritar, 

producerar och monterar hela kök på 

beställning. Sidan 54

AKUTKÖK Produceras inom fem arbetsdagar. 

Sveriges kortaste led- och leveranstider.

Sidan 54

Vi inreder
Måttanpassning är en del av LIBs 
DNA! Vi måttanpassar allt och i 
rekordfart. Köksluckor, köksstommar, 
rostfria diskbänkar, bänkskivor, 
garderober, badrumsmöbler, teknik för 
bostadsanpassningar - Allt måttanpassas.
LIB är också den enda leverantören i Sverige 
som erbjuder laserkantade snickerier. En 
miljövänlig teknik med överlägsen hållbarhet 
och livscykelkostnad. 
Vi planerar CAD-ritar, producerar och 
monterar efter våra kunders önskemål. 
Välkommen att ta samarbetet med LIB ett 
steg längre!

NY!NY!

Kök för alla Sidan 28
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Bad
Äntligen en laserkantad badrumsserie! Fun- 

gerar lika bra som komplement till befintlig 

utrustning som komplett badrumsmöblering.  

     Sidan 44

Garderob
Garderobspaket med stommar, luckor och 

skjutdörrsfronter. Praktiskt, effektivt och 

snyggt. Vi har det, vi gör det! 

     Sidan 48

hela lägenheten!Vi inreder
NY!NY!

Diskbänkar
Nytt för i år är måttanpassade diskbänkar. 

Sidan 38
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Luckbyte 
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NY!NY! NY!NY!

Eskilstuna. Modern touch utan 
att bli överdriven. Eskilstuna 
är en lucka med rena linjer och 
modern design. 

Övik. Klassisk design med en 
bredare spårning. Övik har ett 
enkelt och klassiskt formspråk. 

Nybro. Slät lucka med fasning 
i kanten. Enkelt med en ren 
design. 

NY!NY!

Nya lackerade luckor
Luckorna finns i olika kulörer.

Material: Bärare, E1 klassad 16 mm MDF-Board. Syrahärdande lackfärg.

Is. Helvit bänkskiva.
Nu utökas sortimentet av bänkskivor ytterligare.  
Is är en helvit bänkskiva som passar in i det moderna köket. 

Ny bänkskiva! 

Nya handtag

NY!NY!

NY!NY!

Vad gör man med tio melonkladdiga fingrar 
och ett omedelbart behov av att kasta 
skalen? Öppnar förvaringslådan med knäet! 
Vi erbjuder elektriskt motordrivna, beslag 
och kompletta paket, för luckor och lådor.

Motordrivna öppnare NY!NY!

Bolero Krom CC 128 Boogie Krom CC 128

Luckby
te
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Nu finns en serie exklusiva luckor för den 
riktigt kräsne.  
Material: Bärare, E1 klassad 19-21 mm MDF. Yta av högblank 
akryl eller matt linoleum. Laserkantad med polypropylenlist. 
Inklusive gångjärn med 120 graders öppningsvinkel, 
inklusive plugg och platta. Mjukstängande gångjärn finns 
som tillval. Handtag ingår ej.

Med inspiration från Italien
Mirro – En träfiberlucka som är en spegel. Okrossbar och 
därför trygg. Finns både som klar- och mörktonad spegel. 
Perfekt som spegeldörr till garderob eller badrumsmöbel.

Metallo – Metallic med en yta av extra tjock akryl. Högblank 
med ett fantastiskt djup och finish.

Glosso – Högblanka luckor i svart och vitt med ett extra 
tjockt akrylskikt som ger en oöverträffad premiumlook.

Lino – Har en yta av linoleum som är ett helt organiskt 
material. Lino skapar lugn och har en matt yta och ger ett 
varmt uttryck.

Laserkantade luckor
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 Mirro med klar spegel

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Standard Spegelkant
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Mirro med mörktonad spegel

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Standard
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Metallo med grå eller svart metallic

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Mirro med mörktonad spegel. Med svart eller 
vit Laserkant.

 Mirro med klar spegel. Med svart eller vit Laser-
kant standard och spegelkant som tillval.

 Metallo Grå med metallic. Finns med Matchande 
metallic, Laserkant.

 Metallo Svart med metallic. Finns med Match-
ande metallic, Laserkant.

NY!NY!

Luckby
te
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 Glosso svart eller vit

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Glosso högblank svart. Laserkant. Glosso högblank vit. Laserkant.

Viktigt att tänka på innan 
beställning av Mirro,  
Metallo & Glosso
För att skydda luckorna vid frakt 
och hantering har de en film som 
behöver dras bort efter montering. 
Det innebär en längre monteringstid. 
Luckorna är också känsliga de 14 
första dagarna, eftersom akrylen 
härdar efter att skyddsfilmen 
tagits bort. Det rekommenderas 
att en härdare appliceras efter att 
skyddsfilmen dragits bort. Härdaren 
kan köpas genom LIB. Mirro, Metallo, 
och Glosso kräver mer av brukaren 
avseende användning och skötsel än 
LIBs andra laserkantade produkter. 
LIB avråder från att använda 
premiumkollektionen i miljöer där 
belastningen är hög.

 Lino med ljusgrå linoleum

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Lino. Ljusgrå linoleum med vit eller svart hög-
blank kant, Laserkant.
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Lucka för extra utsatta miljöer
PP-luckan har en yta av polypropylen (PP), precis som vår 
laserapplicerade kantlist. Det här är en slitstark produkt, 
framtagen för miljöer där man har en högre belastning. 
PP-luckan passar till exempel utmärkt på förskolor, 
äldreboenden och i korridorkök. Det går också att beställa 
hyllplan av PP. Produktionstid 2 veckor.
 

Material: Bärare, E1 klassad 16 mm 
spånskiva. Yta av vit polypropylen 
som har en svag struktur. 
Laserkantad med polypropylenlist. 
Inklusive gångjärn med 120 graders 
öppningsvinkel, inklusive plugg och 
platta. Mjukstängande gångjärn finns 
som tillval. Handtag ingår ej.

 PP-luckan vit med vit- eller ljus ekkant

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 PP-luckan, Framtagen för hårt utsatta miljöer 
som t ex förskolor. Vit/Ljus ekkant, Laserkant.

 PP-luckan, Framtagen för hårt utsatta miljöer 
som t ex förskolor. Vit/Vit, Laserkant.

NY!NY!

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Luckby
te
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 Stockholm Vit/Grå. Svag struktur, Laserkant.
 Skellefteå Vit/Grå. Slät lucka, Laserkant.

 Stockholm Vit/Vit. Svag struktur, Laserkant. 
 Skellefteå Vit/Vit. Slät lucka, Laserkant.

 Stockholm Bok. Svag struktur, Laserkant.

 Stockholm Vit/Ek. Svag struktur, Laserkant. 
 Skellefteå Vit/Ek. Slät yta, Laserkant.  

 Stockholm Vit/Antracit. Svag struktur, Laserkant.
 Skellefteå Vit/Antracit. Slät yta, Laserkant.  

 Stockholm Vit/bok. Svag struktur, Laserkant. 
 Skellefteå Vit/bok. Slät yta, Laserkant. 

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Bästa miljöval, snabbaste produktionstiden 2 veckor. 
Material: Bärare, E1 klassad 16 mm spånskiva. Kant, polypropylen.  
120 graders öppningsvinkel. 

Inkluderar infällda gångjärn, plugg och platta, trähandtag typ bygel (välj Lina 
Vit, Bok, Björk, Grå ask, Ek eller Körsbär) eller handtag i PP-plast (välj Poly 
Grå eller Svart).

Laserkantade luckor
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 Stockholm Björk. Svag struktur/Laserkant. 

 Stockholm & Skellefteå. Vit, med olika kanter.

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Stockholm. Bok och Björk.
Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600  

 Malmö Grå/Grå. Svag struktur/Laserkant.

 Malmö. Grå/Antracit. Svag struktur/Laserkant. 

 Stockholm Grå ask. Svag struktur/Laserkant. 

  Stockholm Ljus körsbär. Slät lucka/Laserkant. 

 Göteborg Antracit/Ek. Svag struktur/Laserkant. 

Tillval   Pris kr 

Liggande ådring. Maxhöjd 2 000 mm.
Tillägg för vitrinlucka utan glas, maxhöjd 1100 mm.
Tillägg för vitrinlucka med färdigmonterat klart glas, 0-1100 mm. 
Större vitrinluckor offereras

Luckby
te
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 Eslöv, Vitlaserad ek. Svag struktur, Laserkant.  Eslöv, Valnöt. Svag struktur, Laserkant. Eslöv Vit/Ljus ek. Slät yta, Laserkant.

 Stockholm, Malmö och Göteborg

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600 

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Tillval   Pris kr 

Liggande ådring. Maxhöjd 2 000 mm.
Tillägg för vitrinlucka utan glas, maxhöjd 1100 mm.
Tillägg för vitrinlucka med färdigmonterat klart glas, 0-1100 mm. 
Större vitrinluckor offereras

 Göteborg Antracit/Antracit. Svag struktur/
Laserkant. 

 Stockholm, Ljus ek. Slät lucka/Laserkant.

Vitrinlucka
Nu erbjuder vi laserkantade 
luckor i vitrinutförande. 
Produktionstiden är fyra 
veckor och luckorna levereras 
med eller utan glas. Följande 
luckor kan fås i vitrinutförande: 
Eslöv, Kalix, Malmö, Göteborg, 
Skellefteå och Stockholm. 
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 Eslöv, Svart ek. Svag struktur/Laserkant

 Eslöv Kulör: Vitlaserad Ek, Svart ek, slät Vit/Ljus ek och Valnöt.

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-250 mm 600

Tillval   Pris kr 

Liggande ådring. Maxhöjd 2 000 mm.
Tillägg för vitrinlucka utan glas, maxhöjd 1100 mm.
Tillägg för vitrinlucka med färdigmonterat klart glas, 0-1100 mm.  
Större vitrinluckor offereras

 Smögen, Svart eller Vit, högblank. Slät lucka/
Laserkant.

 Kalix råsågad ek. Svag struktur/Laserkant.

 Kalix Råsågad ek. Kulör Grå ek 

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-200 mm 600

 Smögen Högblank Kulör: Vit eller svart.   

Höjd mm Max bredd Antal gångjärn Pris kr
0-1100 600 2 
1101-1500 600 2 
1501-2000 600 3 
2001-2200 600 3 
2201-2400 600 3 
Lådfronter 50-200 mm 600

Högblanka luckor.  Produktionstid 2 veckor. 
Material: 18 mm MDF. Levereras med skyddsfilm, vilket ger en något dyrare 
montering. Handtag ingår ej. Priset inkluderar infällda gångjärn inkl plugg och 
platta.  

Luckans ytskikt är känsligt de första 14 dagarna. Det rekommenderas att 
Smögen yta behandlas med en härdare. Härdare kan köpas genom LIB.

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Tillval   Pris kr 

Liggande ådring. Maxhöjd 2 000 mm.
Tillägg för vitrinlucka utan glas, maxhöjd 1100 mm.
Tillägg för vitrinlucka med färdigmonterat klart glas, 0-1100 mm.  
Större vitrinluckor offereras

Luckby
te
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Lackerade luckor på andra sidan, pris kr

Höjd (max bredd 600 mm) Antal ggj Älmhult Ystad Åkersberga Lund Västerås Norrköping, Umeå & Visby

0-1100 2 

1101-1500 2 

1501-2000 3 

2001-2200 3 

2201-2400 3 

Lådfronter 50-250 mm  

Lackerade luckor ovan, pris kr

Höjd (max bredd 600 mm)  Antal ggj Eskilstuna, Nybro, Övik

0-1100  2 

1101-1500  2 

1501-2000  3 

2001-2200  3 

2201-2400  3 

Lådfronter 50-250 mm  

Lackerade luckor 
 
Traditionellt i vitt. Produktionstid 6-8 veckor. 
Material: Bärare, E1 klassad 16 mm MDF-Board. 2 komponents  
syrahärdande lackfärg. 

Priset inkluderar infällda gångjärn inkl plugg och platta. Handtag som ingår, se 
sidan 18. 

OBS! Till lackerade och fanerade skåpluckor bör expander -eller mjukstängande gångjärn 
användas.

NY!NY! NY!NY!

Eskilstuna. Modern touch utan att bli 
överdriven. Eskilstuna är en lucka med 
rena linjer och modern design. Finns i 
olika kulörer.

Övik. Klassisk design med en bredare 
spårning. Övik har ett enkelt och klassiskt 
formspråk. Finns i olika kulörer.

Vitrinlucka. Slät lucka med eller utan fär-
digmonterat klart glas. Ystad, Åkersberga, 
Lund och Älmhult kan fås i vitrinutförande.

Nybro. Slät lucka med fasning i kanten. 
Enkelt med en ren design. 
Finns i olika kulörer.

NY!NY!

NY!NY!

Tillval: Ystad, Åkersberga, Lund och Älmhult  Pris kr 

Tillägg för vitrinlucka utan glas, maxhöjd 1100 mm.
Tillägg för vitrinlucka med färdigmonterat klart glas, 0-1100 mm. 
Större vitrinluckor offereras
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Ystad, Vit.
Slät lucka/kantfräst.

Åkersberga, Vit.
Slät lucka/Rak kantradie 2 mm.

Lund, Vit.
Slät lucka/Rak kantradie 5 mm.

Västerås, Vit. 
Spårfräst/kantfräst radie 5 mm.

Norrköping, Vit. 
Spårfräst/kantfräst lucka.

Visby, Vit. 
Spårfräst/kantfräst lucka.

Umeå, Vit. 
Spårfräst/kantfräst lucka.

Älmhult, Vit. Slät lackad lackerad lucka med 
laserkant.

Luckby
te
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Fanerade luckor pris kr. Slät lucka. Ekkant. Ekfaner/2mm.

Höjd Max bredd Antal gångjärn Lidköping Karlstad Sundsvall 

Pris kr

0-1100 400  2 

1101-1500 600  2 

1501-2000 400  3 

2001-2200 600  3 

2201-2400 600  3 

Lådfronter 50-250 mm 600  

Fanerade luckor 
Tunt lager trä limmas på spånskiva. Produktionstid 8 veckor.  
Material: Bärare, Fanerad E1 klassad 16mm MDF-skiva. Klarlackerad. 

Priset inkluderar infällda gångjärn inkl plugg och platta. Handtag som ingår, se sidan 16-17.

OBS! Till lackerade och fanerade skåpluckor bör expander eller mjukstängande gångjärn användas.

Lidköping, Ek Karlstad, Bok Sundsvall, Björk

Standardhandtag 
Medföljer samtliga luckor (undantaget Smögen, Lino, Mirro, Glosso, Metallo och PP).

Poly Svart CC 96 Poly Silver CC 96 Lina Björk CC 96 Lina Bok CC 96 

Lina Ek CC 96 Lina körsbär CC 96 Lina Grå ask CC 96 Lina Vit CC 96

Handtag
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Helga CC 96 / CC 128 Moa Krom Metall  CC 96 / CC 128 Zara Krom CC 96 / CC 128 

Iza Matt CC 128 Love CC 128 Vega Björk CC 128 Vega Ek CC 128 

0118 Titan CC 128 Bolero rostfri CC 128 Boogie rostfri look CC 128 Eva Krom CC 128 Iza Blank CC 128

Beskrivning  CC 96, kr/st CC 128, kr/st CC 192, kr/st 

0118 Titan
Alma 
Anna
Bella
Bolero
Booggie
Elin
Eva
Fia
Helga
Iza
Love
Moa   
Svea   
Tove
Vega   
Zara    

Tillvalshandtag
Anpassa designen efter kökets stil eller fastighetens 
byggnadsår. 

Elin CC 96 / CC 128 / CC 192 Moa Svart metall CC 96 / CC 128 / CC 192

Fler handtag finns på 
www.libluck.se

Anna CC 96

Svea Antik CC 96 

Fia Björk CC 96 

Alma Antik CC 96

Tove Antik CC 96

Bella CC 96

Svea Metall CC 96

Fia Ek CC 96

Alma Tenn CC 96

Tove Krom CC 96

NY!NY! NY!NY!

Luckby
te
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  Bok

 Myriad

  Björk

 Virrvarr Vit/Silver

  Ek

 Virrvarr Grå/Antracit   Svart Marmor

  Marmor

  Betong

  Grå 12  Blå Granit  Mörk Sand  

Måttanpassade bänkskivor 
Till skillnad från skivor i trä eller sten är laminatskivan 
underhållsfri.  
Svart skiffer laserkantas för bästa miljöval.

Bänkskivor

NY!NY!

Is. Helvit bänkskiva.
Is är en helvit bänkskiva som passar in i det moderna köket. 

 Is. Helvit bänkskiva
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 Svart Skiffer, Laserkantad  Svart/Vit Granit  Black Brazil   Valnöt

 Ljus Tvist Trä 35 - Mörk Ek

Laserkantade      Pris/lpm

 Bänkskiva, Svart Skiffer - Laserkantad, tjocklek 30 mm. Högsta djup 610 mm.    

 Dubbelpost för barkök 640 djup Tjocklek 30 mm. Svart Skiffer - Laserkantad.   

Limmade 30 mm         

 Bänkskiva tjocklek 30 mm. Högsta djup 610 mm.     

 Dubbelpost för barkök 640 djup Tjocklek 30 mm.  

  Bänkskiva tjocklek 30 mm. Högsta djup 610 mm.    

  Dubbelpost för barkök 640 djup Tjocklek 30 mm.  

Limmade 20 mm       Pris/m

 Bänkskiva tjocklek 20 mm. Högsta djup 620 mm

 Bänkskiva tjocklek 20 mm. Högsta djup 610 mm.    

Konfektionering & Kantning samt specialer
Beskrivning      Pris/st

Konfektionering.    

Kantning  med 195 gradigt smältlim.    

Infräsning för vinkel inkl beslag och kex.    

Aluminium-avslut Höger/Vänster  för bänkskivor mot spis, vask etcetera.   

Aluminium skena hörn för bänkskivor i hörn.  

LIB rekommenderar att måttbeställda bänkskivor 
kompletteras med ett aluminiumavslut, både mot spis 
och diskbänk. Skenan ökar livslängden på bänkskivan. 

Bänkprofil rakBänkprofil rund

Luckby
te
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Nya lådor i befintliga stommar
I insatserna ingår lådor med metallsidor, höjd 85 mm. 2 st fästväggar med förmonterade glidskenor, samt monteringssats 
med justerbara frontbeslag. Standardjup 550 mm som kan justeras ned till 300 mm vid odämpade lådor och 270 mm med 
dämpade. Maximal belastning är standard 25 Kg för Metabox och 30 kg för Tandembox. Den mjukstängande Tandemboxen 
kan beställas i ett utförande som klarar 50 Kg.

Beskrivning    Pris kr

Metabox insats med 5 lådor och fästväggar i trä, höjd sidor 658 mm   

Metabox insats med 3 lådor och fästväggar i trä, höjd sidor 658 mm 

Metabox mjukstängare för eftermontering i befintliga lådsystem. Pris per låda   

Mot tillägg: 2 st fästväggar av metall   

Mot tillägg: Skärbräda i fästvägg med skenor, mått?  

Mot tillägg: Mindre djup 275-350-400-450-500/låda 

Singellåda, höjd lådsida 85 mm, höjd vägg 100 mm   

Singellåda, höjd lådsida 55 mm, höjd vägg 78 mm    

Singellåda, höjd lådsida 149 mm, höjd vägg 100 mm   

DUO 2 st singellådor, höjd lådsida 55 mm, höjd vägg 55+85 mm alt. 85-85 mm  

Tandembox mjukstängande låda. Pris per låda.

Funktionerna som förnyar köket 
Allt fler kök blir lättarbetade för äldre. I första hand ersätts 
kökets traditionella smålådor med överskådliga, fullt 
utdragbara förvaringsboxar. Ett logiskt tillval i samband 
med luckbyten, när de personliga tillvalen utvecklas i 
allmännyttans kök. 

Tänk på att en lucka i ett underskåp enkelt uppgraderas till 
en grythurtslådeinsats. Modernt, funktionellt och snyggt.

Bättre ergonomi
Allt fler och tyngre redskap ställer krav på bättre ergonomi 
i köket. Istället för att bygga ut och höja upp, sätt en 
utdragbar grytlåda på befintliga stommar som alternativ. 

Mindre buller 

Dämpande gångjärn gör underverk i ett lyhört boende. 
Dörrar, luckor och lådor stänger tyst och mjukt, 
dämpningen aktiveras med ett enkelt klick. Nu kan 
odämpade Metabox-lådor kompletteras med en 
enklare mjukstängning. Metabox mjukstängare 
erbjuds som tillbehör för eftermontering i 
befintliga lådsystem.

Lådinsatser

NY!NY!
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Måttanpassad  Kryddhylla/ 
Specialskåp
Beskrivning     Pris kr

Kryddhylla inkl övre samt undre front anpassade fack. Färger som laserkantad laminerad lucka.

Kryddhylla inkl övre samt undre front anpassade fack. Färger som lackad lucka.

Kryddhylla inkl övre samt undre front anpassade fack. Färger som högblank lucka.

Måttanpassade Specialskåp 0,8 ABS Kant: Exklusive luckor och ben.  

Kan beställas som kulör laminerad lucka.

Övriga tillval
Beskrivning   Pris kr

Skärbräda lamell, tjocklek 19 mm, bredd max 600 mm

Ljusramplist laminat längd 2400 mm, höjd 60 mm

Kakellist laminat längd 2400 mm, höjd 60 mm

Sockel vit laminat, längd 2400 mm, höjd 150 mm

Sockelben, metall, justerbara

Sockelben, plast, justerbara

Ventilationsgaller, vit eller metall höjd 60x bredd 500 

Gångjärn
Gångjärn med inbyggd dämpning sänker ljudnivån och gör det  
trivsamt att umgås i köket. Dämpningen går att slå på och stänga av med ett enkelt klick. 

Beskrivning  Pris  kr

Standard 120° för ipressning

Twin, 120° Inserta

Dämpad, 110° Inserta med integrerad dämpning

Rakt hörn, ggj för bred frontram Inserta

Disbänk 45° graders Inserta

45° graders Inserta

155° Perfekt för garderober med utdragbara korgar

170° för skafferiskåp Inserta

Vikdörr, 90° för viklucka 

Klaff, monteringsplatta för nya skåp

Luckby
te
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Maxat kök på liten yta
U

TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

I exempelköket ingår samtliga luckor, lådfronter, lådinsatser, kryddhylla, bänkskivor, gångjärn och standardhandtag.

LIB är rikstäckande leverantör av måttanpassade köksluckor. 
Givetvis kan du även beställa måttanpassade köksstommar 
från oss. Köksplanering
Vi planerar och ritar kök, läs mer på sidan 42.

Hela kök

Stommar:

Benämning   BxDxH mm   Antal
A) Högskåp 5 hyllor   600x580x2100 1
B) Skåp över K/F  600x340x340 1
C) Väggskåp  400x340x850 1
D) Väggskåp  600x340x850 1
E) Väggskåp  800x340x850 1
F) Bänkskåp 5 lådor  400x580x720 1
G) Bänkskåp 2 hyllor  600x580x720 1
H) Diskbänkskåp  800x580x720 1
Sockelben plast  800x580x720 16
J) Sockel 2400 mm kantad V-1-H 11
Totalpris: 

Luckor och lådor - Skellefteå vit/vit:

Beskrivn/ Material   Höjd mm   Antal
1) Lucka   0-1100 8
2) Lucka  2001-2200 1
3) Lådfront   5
3) Lådinsats  5 st lådor 1
4) Kryddhylla   1
5) Bänkskiva 30 mm pris/m2  0,4
5) Kantning bänkskiva  2
5) Konfektionering  bänkskiva 1
Totalpris:

Eslöv, Vitlaserad ekGöteborg, Antracit/EkStockholm, Bok
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I exempelköket ingår samtliga luckor, lådfronter, lådinsatser, kryddhylla, bänkskivor, gångjärn och standardhandtag. 

God köksekonomi,
utmärkt miljöval! 
Laserkantat laminat är bästa miljövalet!
• Snabbare tillverkningsprocess, lägre energiåtgång
• Ren laserteknik ersätter lim och lackering
• Spånskivan sparar skog 
• Sampackning sparar emballage och    
   transportutrymme
• Miljövänlig kantlist av polypropylen (PP).

H
ela kök

Stommar:

Benämning   BxDxH mm   Antal
A) Högskåp 5 hyllor   600x580x2100 1
B) Högskåp städ  600x580x2100 1
C) Skåp över K/F  600x340x340 1
D) Väggskåp  400x340x850 2
E) Väggskåp  600x340x850 1
F) Väggskåp  800x340x850 1
G) Väggskåp hörn  600x600x700 1
H) Bänkskåp 5 lådor  400x580x720 2
J) Bänkskåp 2 hyllor  600x580x720 1
K) Diskbänkskåp  800x580x720 1
Sockelben plast  800x580x720 28
L) Sockel 2400 mm kantad V-1-H 12
Totalpris   Kalix, Råsågad ekEslöv,  Svart ekMalmö, Grå/Antracit

Luckor och lådor:-  Skellefteå vit/vit

Beskrivn/ Material   Höjd mm   Antal
1) Lucka   0-1100 14
2) Lucka  2001-2200 2
3) Lådfront   10
3) Lådinsats  5 st lådor 2
4) Kryddhylla   1
5) Bänkskiva 30 mm pris/m2  1,4
5) Kantning bänkskiva  4
5) Konfektionering  bänkskiva 2
Totalpris    
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Det smarta köket är här!
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Beskrivning       Pris  kr

AVENTOS HF för vikfront komplett beslag för luckor till väggskåp    

AVENTOS HF SERVO-DRIVE för vikfront komplett beslag för luckor till väggskåp 

med elektrisk öppning inkl. transformator

AVENTOS HF SERVO-DRIVE för vikfront komplett beslag för luckor till väggskåp 

med elektrisk öppning exkl. transformator

AVENTOS HK klaffbeslag för överhängd lucka höjd upp till 600 mm   

AVENTOS HK SERVO-DRIVE klaffbeslag för överhängd lucka höjd upp till 600 mm 

med elektrisk öppning inkl. transformator

AVENTOS HK SERVO-DRIVE klaffbeslag för överhängd lucka höjd upp till 600 mm 

med elektrisk öppning exkl. transformator

AVENTOS HK-s klaffbeslag för överhängd lucka höjd upp till 400 mm

AVENTOS Motordrivna öppnare för låda

Sesam öppna dig
Med en liten knuff öppnar sig lådan automatiskt med ytterligare en liten knuff 
stängs dem igen, självklart mjukstängande och tyst. Väggskåpen öppnas och 
stängs med fjärrkontroll som kan monteras på valfri plats. Kompletta satser. Välj till 
lucka eller lådfront.

NY!NY!

H
ela kök
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Motordrivna låd-
öpnnare. Knu�a
så öppnas lådan.

Justera höjden på 
diskbänken med
touchkontroll.

SESAM. Tryck på
luckan/lådan så
öpnnas den.

Skagen – det multifunktionella köket
Skagen gör köket tillgängligt för alla. Självklart måttanpassas allt för optimal funktion. 
LIB har utbildade och erfarna köksarkitekter som dagligen CAD-ritar måttanpassade kök. 
Skagen monteras av certifierade montörer. Vill ni utföra montage med egen personal, 
erbjuder LIB certifieringsgrundade utbildningar. 
Med tillskottet av Skagen motordrivna variabla inredningar är LIB den mest kompletta 
köksleverantören i Sverige.  LIB levererar kök för alla!

Kök för allaNY!NY!
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Motordrivna låd-
öpnnare. Knu�a
så öppnas lådan.

Justera höjden på 
diskbänken med
touchkontroll.

SESAM. Tryck på
luckan/lådan så
öpnnas den.

Skagen – det multifunktionella köket

K
ök för alla

Skagen vertikal 

Elektriskt höj- och sänkbart lyftystem som tyst och 
försiktigt sänker ner skåphyllorna till bänken. Innehållet 
kommer man åt utan att öppna dörrarna. Vid sänkning 
lämnas fri plats på arbetsytan framför hyllorna. Rörelsen 
kan stoppas på valfri höjd. 

Skagen diagonal
Med hjälp av det elektriskt höj- och sänkbara lyftsystemet 
är det möjligt att sänka skåp i en bågformad rörelse fram till 
arbetsytans framkant. Rörelsen kan stoppas på valfri höjd. 

Skagen motordrivna produkter 
tillverkas av Danska Ropox™. De är 
internationellt erkända tillverkare av 
produkter för bostadsanpassningar. 
www.ropox.com

Lyftaren finns i olika breddmått som 
passar skåp från 60 - 180 cm.

Belysning och ljusramplist kan 
monteras på brytplattorna.

Lyftaren är utrustad med ett tillförlitligt 
säkerhetssystem som garanterar säker drift 

utan klämrisker. Belysning och ljusramplist 
kan monteras på undersidan av lyftaren.
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Fler multifunktionella produkter
Höj- och sänkbar diskbänk

I standardkök finns det ett flertal hinder som försvårar mat-
lagningen för rullstolsbundna, på grund av sin höjd gör det 
svårt att komma till arbetsytor, spis och diskbänk.

De tysta motorerna justerar bänkplanet snabbt till önskvärd 
höjd. Bänklyftaren är utrustad med ett tillförlitligt säkerhets-
system som garanterar säker användning utan klämrisk.

Lyftaren finns också i tre olika hörnlösningar.
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K
ök för alla

Skagen spisvakt
Spisvakten är en säkerhetsprodukt som övervakar spisen/
spishällen. Den har 2st säkerhetsfunktioner, timerfunktion 
och temperaturvakt. Skulle temperaturen bli så hög att 
risk för brand föreligger bryter spisvakten strömmen till 
spishällen. 

Skagen trådlös fjärrströmbrytare
För att enkelt stänga av spis och upp till 99 strömuttag och 
vattenuttag.

Skagen variabla och praktiska klädhängare finns i både 
motordrivet och manuellt utförande. Skagen klädhängare är 
en smart lösning för alla.

Skagen höj- och sänkbart bord
Perfekt för hela familjen - stor liten ung äldre eller rull-
stolsanvändare. Bordet finns i flera utföranden: höj- och 
sänkbar med vev, fjärrkontroll 
eller med tryckreglage. Bordets 
storlek kan anpassas upp till  
200 x 300 cm. Finns med batteri, 
så sladdar undviks. Fulladdat 
batteri varar i upp till 3 månader.

Motordrivna låd-
öpnnare. Knu�a
så öppnas lådan.

Justera höjden på 
diskbänken med
touchkontroll.

SESAM. Tryck på
luckan/lådan så
öpnnas den.
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LIB levererar laminerade stommar i valfri storlek. 
Kantningen sker med modern laserteknik, vilket innebär att 
list och stomme svetsas samman till en extremt slitstark 
produkt. Väljer du plusstommen, blir köket extra miljövänligt. 
Då laserkantas stommens samtliga kanter, inte enbart de 
utåt synliga.  

Alla stommer kan måttanpassas
Stommarna på följande sidor är exempel på vad vi kan göra. 
Vi bygger mot order och vår produktion är anpassad för att 
erbjuda kundanpassade produkter. Du önskar - vi bygger.

Matchande färg
Vill ni ha en annan kulör på stommen? Inga problem. LIB kan 
leverera stommar av alla laserkantade produkter. Annan 
kulör offereras och leveranstid beror på omfattningen.

Normal produktionstid 3 veckor!

Laserkantade stommar / Plusstommar
U

TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD
Stommar

Material
Bärare, E1 klassad 16 mm spånskiva. Yta av melamin (typ Stock-
holm). Laserkantad med polypropylenlist.
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Hörnskåp med hylla alt karusell

Bredd mm  Pris kr

900x900

Inkl karusell

Hög kvalitet på gångjärn och lådinsatser är avgörande för det moderna kökets funktion 
och livslängd. Beslagstillverkaren Blum garanterar kvaliteten i LIB-kökets minsta ingående 
delar.  Måttanpassade bänkskåp kan beställas

Grytskåp med 2 gallerhyllor

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

Skåp för inb ugn med 1 hylla

Bredd mm  Pris kr

600

Diskbänkskåp utan hylla

Bredd mm  Pris kr

580

600

780

800

Bänkhörnskåp med en  
hylla

Bredd mm  Pris kr

1100 V

1100 H

1200 V

1200 H

Bänkskåp med två  hyllor

Bredd mm  Pris kr

200

300

400

500

 

Bredd mm  Pris kr

600

700

800

Laserkantade stommar/Plusstommar

Bänkskåp

Bänkskåp 5 lådor

Bredd mm  Pris kr

300

400

500

600

Bänkskåp 5 dämpade lådor

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

700

800

1000

Bänkskåp 3 lådor

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

800

Bänkskåp 3 dämpade lådor

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

700

800

900

1000  
Angivna priser avser standardstommar i vitt exklusive luckor och 
lådfronter.  
Plusstommar (lägg till 15%). 

Stom
m

ar
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Tillval bänkskåp 
Källsortering och skåpsinredning 

Beskrivning     Pris kr 

TVÅAN Källsortering 2 x 17 liter med 2 lock, bredd 315, höjd 365, djup 460

KUBEN Källsortering 2 x 12 liter med 2 lock och insats i metall, bredd 355, höjd 286, djup 416

Bottenmatta i plast för diskbänksskåp

Bottenmatta i filt för besticklåda

Bottenmatta i filt för grytlåda

Handdukshållare, utdragbar för 3 kökshanddukar

Halvkarusell

Brickskåp 

Bredd mm  Pris kr

150

 200

Bänkskåp med 3 lådor och  
1 grytvagn 

Bredd mm  Pris kr

400

450

500

600

800

1000,  tandembox

Bänkskåp med 1 låda och 
hylla 

Bredd mm  Pris kr

300

400

500

600

800

1000, tandembox

Bänkskåp/passbitsskåp

Bredd mm  Pris kr

300

Fortsättning bänkskåp

Angivna priser avser standardstommar i vitt exklusive luckor och 
lådfronter.  
Plusstommar (lägg till 15%). 
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Väggskåp hörn rak 2 hyllor (A)

Bredd mm  Pris kr

800 V

800 H

Väggskåp med 2 hyllor (A)

Bredd mm  Pris kr

200 + 300

400

500

600

700

800

1000

Väggskåp hörn 2 hyllor (A)

Bredd mm  Pris kr

600x600

Laserkantade stommar/Plusstommar

Väggskåp
Finns i tre olika höjder. Antal hyllor och beteckningar varierar på väggskåp och högskåp 
beroende på höjd. Väggskåp 700 har två hyllor, väggskåp 850 samt 1000 har två hyllor. 
Djup 340 mm exkl lucka. Måttanpassade väggskåp kan beställas.

A = 700 mm  
B = 850 mm 
C = 1000 mm

Väggskåp för inb micro (A)

Bredd mm  Pris kr

600

Väggskåp för inb micro (B)

Bredd mm  Pris kr

500

Väggskåp hörn rak 3 hyllor (C)

Bredd mm  Pris kr

800 V

800 H

Väggskåp hörn 3 hyllor (C)

Bredd mm  Pris kr

600x600

Väggskåp hörn 3 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

600x600

Väggskåp hörn rak 3 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

800 V

800 H

Väggskåp med 3 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

200 + 300

400

500

600

700

800

1000

Väggskåp med 3 hyllor (C)

Bredd mm  Pris kr

200 + 300

400

500

600

700

800

1000

Väggskåp för inb micro (C)

Bredd mm  Pris kr

600

Angivna priser avser standardstommar i vitt exklusive luckor och 
lådfronter.  

Plusstommar (lägg till 15%). 

Stom
m

ar
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Högskåp utan inredning (B) 

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

800

Högskåp utan inredning (C)

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

800

Beteckningar varierar beroende på höjd.  
Finns i tre höjder inkl 150 mm sockel.

Måttanpassade högskåp och garderober kan beställas. 

Högskåp utan inredning (A) 

Bredd mm  Pris kr

400

500

600

800

Laserkantade stommar/Plusstommar

Högskåp/Garderober

Angivna priser avser standardstommar i vitt exklusive luckor och lådfronter.  
Plusstommar (lägg till 15%). 

A = 2100 mm  
B = 2250 mm 
C = 2400 mm 

Djup 580 mm exkl lucka.

Tillval 
Inredning till högskåp   Pris/st

1 Stång     

Trådbackar

2 Hyllplan, korg och dammsugarslanghållare   

5 Hyllplan*

Medicinskåp   

* Köps i samband med stomme.
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Högskåp/skafferi,  
med 5 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

400
500
600
800
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp/skafferi med 3 
lådor samt 3 lådor (B)

Bredd mm  Pris kr

400
500
600
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp/hörnavslutning 
(B)

Bredd mm  Pris kr 

280
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp med hylla och 4 
lådor (B) 

Bredd mm  Pris kr

400
500
600
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp/städskåp (B)

Bredd mm  Pris kr

400
500
600
800
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp/linnebackskåp 
med 4 hyllor och 4 tråd-
backar (B)

Bredd mm  Pris kr 

400
500
600
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp/garderob med  1 
hylla och 1 klädstång (B)

Bredd mm  Pris kr

400
500
600
800
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp/linnehyllskåp 
med 5 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

400
500
600
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp för ugn med  
2 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

600
Höjd A och C, kontakta LIB

Högskåp för ugn/micro  
med 2 hyllor (B)

Bredd mm  Pris kr

600
Höjd A och C, kontakta LIB

Angivna priser avser standardstommar i vitt exklusive luckor och lådfronter. Plusstommar (lägg till 15%). 

Stom
m

ar
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Anpassningsbara diskbänkar 
efter dina mått
LIBs diskbänkskollektion Lahti är både praktisk och lättskött. Lahti 
tillverkas av rostfritt stål och är hygieniska, slitstarka och lätta att hålla 
rena. Stålbänkens ytmaterial är tidlöst, blir bara bättre och vackrare av 
att användas. De tre olika hokombinationerna kan varieras på många 
sätt. Planera och välj din egen stil på diskbänken.

Tvätta, stek, koka, diska, stänk, skvätt och njut – varje dag är en 
bekymmersfri köksdag med LIBs Lahti diskbänkar.
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Diskbänk med 2 hoar 
Diskbänk av rostfritt stål, monteras ovanpå bänkskåp. 
Levereras med korgbottenventil. Diskningen går smidigt 
tack vare två rymliga hoar och en rejäl avlastningsyta. 
Den heltäckande måttanpassade diskbänken har upphöjd 
kantprofil som standard i 600, 610 eller 620 mm djup. Längd 
från 800 - 3000 mm i 5 mm intervall.

Diskbänken kan även beställas med ett hål för 
köksblandare utan extra kostnad. Då levereras diskbänken 
med en förstärkning under bänken för extra stabilitet. 
Under förutsättning att diskbänken är tillräckligt stor går 
det att göra hål även för spishäll.

Lahti A  
Bredd mm  Höjd mm Djup mm Pris kr

800-1000  30 600, 610, 620

1005-1200 30 600, 610, 620

1205-1400  30 600, 610, 620

1405-1600  30 600, 610, 620

1605-1800  30 600, 610, 620

1805-2000  30 600, 610, 620

2005-2200  30 600, 610, 620

2205-2400  30 600, 610, 620

2405-2500  30 600, 610, 620

2500-3000  30 600, 610, 620
 
OBS! Kräver minst 800 mm diskbänkstomme. Produktionstid 2 
veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

Vänsterställd
Centrerad

710

340

400

H
ögerställd

= Kranplacering

NY!NY!

R
ostfritt
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Kompakt med 2 hoar 
Diskbänk av rostfritt stål, monteras ovanpå bänkskåp.
Levereras med korgbottenventil. Diskningen går smidigt 
tack vare två rymliga hoar och en rejäl avlastningsyta. 
Den heltäckande måttanpassade diskbänken har upphöjd 
kantprofil som standard i 600, 610 eller 620 mm djup. Längd 
från 620 - 3000 mm i 5 mm intervall.

Diskbänken kan även beställas med ett hål för 
köksblandare utan extra kostnad. Då levereras diskbänken 
med en förstärkning under bänken för extra stabilitet. 
Under förutsättning att diskbänken är tillräckligt stor går 
det att göra hål även för spishäll.

Lahti F   
Bredd mm  Höjd mm Djup mm Pris kr

620-1000  30 600, 610, 620

1005-1200 30 600, 610, 620

1205-1400  30 600, 610, 620

1405-1600  30 600, 610, 620

1605-1800  30 600, 610, 620

1805-2000  30 600, 610, 620

2005-2200  30 600, 610, 620

2205-2400  30 600, 610, 620

2405-2500  30 600, 610, 620

2500-3000  30 600, 610, 620
 
OBS! Kräver minst 600 mm diskbänkstomme. Produktionstid 2 
veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

Vänsterställd
Centrerad

H
ögerställd

= Kranplacering

340

540

170

340

400
NY!NY!

Använd LIBs mätorder för diskbänkar för enkel och bekväm 
orderläggning. Du hittar den på www.libluck.se.
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Enkel diskho 
Diskbänk av rostfritt stål, monteras ovanpå bänkskåp.
Levereras med korgbottenventil. Diskningen går smidigt 
tack vare en riktigt rymlig ho och en rejäl avlastningsyta. 
Den heltäckande måttanpassade diskbänken har upphöjd 
kantprofil som standard i 600, 610 eller 620 mm djup. Längd 
från 600 - 3000 mm i 5 mm intervall.

Diskbänken kan även beställas med ett hål för 
köksblandare utan extra kostnad. Då levereras diskbänken 
med en förstärkning under bänken för extra stabilitet. 
Under förutsättning att diskbänken är tillräckligt stor går 
det att göra hål även för spishäll.

Lahti L  
Bredd mm  Höjd mm Djup mm Pris kr

600-1000  30 600, 610, 620

1005-1200 30 600, 610, 620

1205-1400  30 600, 610, 620

1405-1600  30 600, 610, 620

1605-1800  30 600, 610, 620

1805-2000  30 600, 610, 620

2005-2200  30 600, 610, 620

2205-2400  30 600, 610, 620

2405-2500  30 600, 610, 620

2500-3000  30 600, 610, 620
 
OBS! Kräver minst 600 mm diskbänkstomme. Produktionstid 2 
veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

Vänsterställd
Centrerad

H
ögerställd

= Kranplacering

340

500

NY!NY!

Använd LIBs mätorder för diskbänkar för enkel och bekväm 
orderläggning. Du hittar den på www.libluck.se.

R
ostfritt
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Lahti måttanpassade bänk-
skivor i rostfritt stål
Äntligen kan ni utrusta förskolor, äldreboenden och exklusiva moderna 
lägenheter med LIBs bänkskivor i rostfritt stål. Med Lahti bänkskivor får ni en 
extremt slitstark produkt med en hög finish.

Självklart måttanpassas Lahti bänkskivor efter dina behov. Bänkskivorna finns 
i flera djupalternativ från 600 mm ända upp till 960 mm. Bredder från 500 mm 
upp till 3000 mm i intervall om 5 mm.

600-serien
Djupet på bänkskivan är 600, 610, 620 
eller 640 mm.

Tjockleken är 30 mm.

Längden kan anpassas i 5 mm 
intervaller inom 500-3000 mm.

Rak alt. upphöjd kantprofil.

Längd mm Pris/ kr

500-600

605-1000

1005-1400

1405-1800

1805-2200

2205-2600

2605-3000

 
Håltagning för häll Pris/ kr

Öppning för spishäll
 
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt 
från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

700-serien
Djupet på bänkskivan är 700, 720 eller 
730 mm.

Tjockleken är 30 mm.

Längden kan anpassas i 5 mm 
intervaller inom 500-3000 mm.

Rak alt. upphöjd kantprofil.

Längd mm Pris/ kr

500-600

605-1000

1005-1400

1405-1800

1805-2200

2205-2600

2605-3000

 
Håltagning för häll Pris/ kr

Öppning för spishäll
 
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt 
från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

900-serien
Djupet kan anpassas i 5 mm intervaller 
inom 900-960 mm.

Tjockleken är 30 mm.

Längden kan anpassas i 5 mm 
intervaller inom 1200-2160 mm.

Rak alt. upphöjd kantprofil.

Längd mm Pris/ kr

1200

1205-1600

1605-1800

1805-2160

Håltagning för häll Pris/ kr

Öppning för spishäll
 
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt 
från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

30

2

Rak kantprofil

Upphöjd kantprofil

NY!NY!

NY!NY!

NY!NY!

30
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Lahti stänkskydd

Lahti bakkantlist

Lahti skåpsockel

Lahti 300+ Pris/kr/m2

Minimidebitering 0,5 m2

Lahti 300+. Borstad rostfritt stål monterad på MDF-skiva. Bygger ungefär lika 
mycket som vanligt kakel, tjocklek 8 mm. Längd 200–3000 mm,  
höjd 300-700 mm.

Lahti US. Borstad rostfritt stål, tjocklek 0,8 mm. Monteras på helt slätt underlag. 
Längd 100–2500 mm, höjd 201-1250 mm.

Stänkskydd och skåpsockel debiteras per kvadratmeter. Exempel, stänkskydd 
Lahti 300+ ska ha måtten 1500 mm x 500 mm (1,5 m x 0,5 m = 0,75 m2).  

Borstad rostfritt stål, tjocklek 0,8 mm. monteras på befintlig sockel. Kräver slät 
yta för bästa finish. Lim eller dubbelhäftande tejp ingår inte. Längd 100–2500 
mm, höjd 50-200 mm. Skåpsockel debiteras per kvadratmeter. Exempel, 
skåpsockel 2500 mm x 150 mm = 0,375 m2). 

Längd 800–3000 mm, med 5 mm intervaller. Höjd 58 
mm och tjocklek 10 mm. Passar till Lahti diskbänkar. 
Monteras separat på diskbänken. Levereras med 
dubbelhäftande tejp.

Lahti US Pris/kr/m2

Minimidebitering 0,1 m2

 
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt 
från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

Lahti skåpsockel Pris/kr/m2

Minimidebitering 0,1 m2

 
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt 
från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

Lahti bakkantlist      Pris/kr

800 mm

tillkommer/100 mm
 
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt 
från tillverkaren. Emballage och frakt 
tillkommer.

NY!NY!

NY!NY!

R
ostfritt
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Badrummet 
  Tåliga möbler för fuktiga utrymmen 

LIB är den ledande leverantören av laserkantad 
köksinredning. Vi erbjuder en serie badrumsmöbler efter 
samma kostnadseffektiva och miljötrevliga principer.  
Krokodil tillverkas i vitlaserad eklaminat med liggande 
ådring, alternativt släta vita, som ger en modern 
framtoning som matchar de flesta badrumsmiljöer. 
Möbelstommen håller miljövänlig plusstandard. Alla kanter, 
inte enbart de utåt synliga, laserkantas med en tätande 
list. Dörrknopp och mjukstängande gångjärn ingår. 

Ge badrummet ett lyft 
Med Krokodil i badrummet kan du behålla befintliga 
installationer och uppdatera en enhetlig stil i vitt. Den nya 
möbelserien i vitbetsad ek är framtagen för att ersätta hela 
eller delar av en äldre badrumsinredning. Seriens innovativa 
handdukshållare har rörliga gripklor i stället för knoppar. En 
blivande designklassiker?

Renovering och byggprojekt
Vid nybyggnation och renoveringsprojekt erbjuder vi 
måttanpassade badrumsmöbler som levereras på pall.

Krokodil, nu även i vitt och med spegel på 
laserkantad okrossbar träfiberlucka.

B
ad

rum
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Badrumsskåp vit med spegel 
Levereras med 2 hyllplan. Höjd 700,  
bredd 500, djup 195 mm.

Handdukshållare vit 
Handdukshållare med fyra gripklor. Höjd 124, 
bredd 396 mm.

Handdukshållare vitlaserad ek 
Handdukshållare med fyra gripklor. Höjd 124, 
bredd 396 mm.

Badrumsskåp vitlaserad ek med spegel 
Levereras med 2 hyllplan. Höjd 700,  
bredd 500, djup 195 mm.

Vägghängd spegel 
I akrylplast  med kärna av MDF. Olika storlekar. 
Djup 19 mm.

Badrumsskåp vit 
Levereras med 2 hyllplan. Höjd 700,  
bredd 500, djup 195 mm.

Badrumsskåp vitlaserad ek 
Levereras med 2 hyllplan. Höjd 700,  
bredd 500, djup 195 mm.

Kommod vit
Använder det outnyttjade utrymmet under 
vasken. Passar till standardporslinsvask som är 
550 mm. Höjd 480, bredd 540, djup 370 mm.

Kommod vitlaserad ek
Använder det outnyttjade utrymmet under 
vasken. Passar till standardporslinsvask som är 
550 mm. Höjd 480, bredd 540, djup 370 mm.

Sockelben
I metall till kommod och handduksskåp.
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Övriga produkter i Krokodil:

Vägghängd spegel med spegelkant i akrylplast  med kärna av MDF 510x390x19

Vägghängd spegel med spegelkant i akrylplast  med kärna av MDF 700x500x18

Vägghängd spegel med spegelkant iakrylplast  med kärna av MDF 800x600x18 

Handdukshållare med fyra gripklor      

Sockelben i metall till kommod och handduksskåp     
 
Beställda badrumsmöbler levereras färdigmonterade, på lastpall. Miljösäkra din leverans med en samordnad beställning och välj fulla 
pallar, så minskar du miljöbelastningen för emballage och transporter. Emballage, pall och frakt tillkommer. 

Beskrivning      Max antal/pall  Pris kr/st    

Handduksskåp 5 hyllplan, h1700xb380xd360         6 st     

Handduksskåp 5 hyllplan, h1700xb380xd360 med spegel      6 st    

Badrumsskåp 2 hyllplan, h700xb500xd175    12 st  

Badrumsskåp 2 hyllplan, h700xb500xd175 med spegel   12 st  

Kommod, h480xb540xd300     12 st 

Pris kr/pall

Pris kr

* Priset avser full pall exklusive emballage och frakt.

Handduksskåp vit
Med 5 hyllplan. Höjd 1700, bredd 
380, djup, 360 mm.

Handduksskåp vit med spegel-
dörr
Med 5 hyllplan. Höjd 1700, bredd 
380, djup, 360 mm.

Handduksskåp  
vitlaserad ek
Med 5 hyllplan. Höjd 1700, bredd 
380, djup, 360 mm.

Handduksskåp vitlaserad ek med 
spegeldörr
Med 5 hyllplan. Höjd 1700, bredd 
380, djup, 360 mm.

B
ad

rum
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Garderober ska vara generösa och rymliga 
men helst inte synas och ta plats. Med våra 
måttanpassade och flexibla lösningar är det 
enkelt att skapa bra förvaringsutrymmen på 
små ytor. Oavsett om du behöver helt nya 
garderober eller ansiktslyfta befintliga, så har 
LIB allt som krävs. Välj utseende bland våra 
luckor. Och säg det rum som inte mår bra av en 
spegeldörr! 

I trånga utrymmen sparar skjutdörrsystemet 
plats och minskar slitaget. Hyllor, korgar, fack, 
krokar och stänger – inredningen i garderoberna 
kan varieras i det oändliga. 

Måttanpassade garderober
Väggfasta eller fristående. Med traditionella gångjärn eller skjutdörrar.  
Stommar, dörrar och inredning kan självklart måttanpassas
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Vår flexkorg passar alla befintliga garderober 
eftersom ena sidan är justerbar. 

Flex trådkorg
Den flexibla trådkorgen som passar alla garderober! Ger bekvämare och 
effektivare förvaring. Ökar standard och funktion. Finns för 400, 500 och 600 
mm garederob. Trådkorgen är 175 mm hög och 505 mm djup. Kan flexa 0-24 
mm. Levereras med fästsidor med förmonterade skenor för snabb och enkel 
installation.

Flex trådkorg 400

Antal  Pris kr

2 st
3 st

Flex trådkorg 500

Antal  Pris kr

2 st
3 st

Flex trådkorg 600

Antal  Pris kr

2 st
3 st

Flex trådkorg

Total �exlängd 0-24mm

150 m
m

505 mm400, 500, 600 mm

Passbit

Fästsida

500 mm

270 m
m

140 mm

400 mm

Passbit

Fästsida

462 m
m

500 mm

140 mm

400 mm

G
ard

erob
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Enkel uppgradering till skåp med 
skjutdörrar. Från utanpåliggande 
slagdörrar till en modern design med 
utanpåliggande skjutdörrar.

Från slagdörr till skjutdörr

Maximal flexibilitet
Dörrarna kan placeras rakt framför 
varandra, så att de står helt i linje. 
Inga begränsningar för invändig 
organisering med lådor. 
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Gränslös designflexibilitet  
– enkel installation
Skenprofilen är inte iögonfallande, vilket 

möjliggör flera olika designalternativ. Den 

nedre styrskenan medger också flexibilitet 

eftersom den kan monteras framför botten. 

Kvalitet som uppfyller alla krav
• Cykeltest över 20 000 cykler

• Stängningstest med en 

dragkraftsbelastning på 2 kg

• Avlyftningstest med 150 N

• Vågrätt säkerhetstest med 250 N

Tekniska detaljer i korthet
• Övre skjutdörrsbeslag med två spår

• Utanpåliggande dörrar

• Dörrar som väger upp till 35 kg

• Dörrtjocklek upp till 19 mm

• Dörrhöjd upp till 2100 mm

• Dörrbredd upp till 600 mm

• Snabb installation av styrkomponenter

• Silent System i dörrstängningens riktning

• Testad i enlighet med EN15706

Beskrivning   Pris kr Standard MDF

Skjutdörrssystem 2 sektioner inkl grepplist  

Skjutdörrssystem 3 sektioner inkl grepplist  

Skjutdörrssystem 4 sektioner inkl grepplist

Skjutdörrssystem 5 sektioner inkl grepplist  

Välj stommar och skjutdörrar
Välj stommar under Högskåp/garderober på sidorna 30-31. Välj dörrar på sidorna 
7-16. 

För traditionella garderober
Välj stommar under Högskåp/garderober på sidorna 30-31. Välj dörrar på sidorna 
7-16. 

m
in 1560 m

m

2 sektioner 1200 mm 3 sektioner 1800 mm

m
ax 2400 m

m

G
ard

erob
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Handla direkt på www.libluck.se
Nu utvecklas LIBs hemsida. Du kan nu beställa ett utökat sortiment 
direkt från www.libluck.se. Alla avtalskunder kan handla via en egen 
inloggning och åtnjuta avtalspriser på alla artiklar. 

Kontakta LIB för er inloggning.
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Köksplanering
Vi planerar och ritar kök i CAD-program, både i 2D och 3D. En bild säger allt och 
LIB visualiserar kök och komponenter innan det är på plats. LIBs kundsupport 
har lång erfarenhet och de senaste verktygen. Ett funktionellt och välplanerat 
kök håller längre.

Beskrivning   

CAD-ritning per kök 

LIB anordnar kurser för dig 
som monterar i egen regi 
LIB anordnar monteringskurser och introduktionspass till självkostnadspris för 
nya och befintliga kunder. Anmäl ert intresse direkt till Helene Nyström, telefon 
033-27 17 10 eller maila info@libluck.se

Monteringstillbehör
Beskrivning                                                                                      

Grundsats för montering: Innehåller borrmallar och ett urval tillbehör.

Mallar för handtag CC 96, 128, 160 och 192 mm.

Minifix

Ecodrill, gångjärnsborrmall

Akutkök
När det är extra bråttom – 5 arbetsdagars produktionstid!
Gäller direktlaminerade, laserkantade luckor. 

Beskrivning                                                                                      

Pristillägg per kök. Frakt tillkommer.  

Frakt och montering
LIB erbjuder rikstäckande montage av luckbyten samt hela kök med stommar.

Beskrivning                                                                                      

Vid köksförnyelse innehållande luckor, lådfronter, bänkskivor och lådinsatser

Övrigt sortiment och enstaka artiklar utgår frakt.

Stommar och montering  



55

Vi mäter, ritar, producerar och monterar det nya 
köket
LIB monterar laminatkök i hela Sverige från norr till 
söder. Kompletta, hållbara, snygga, måttanpassade och 
producerade med största möjliga hänsyn till miljön.

… och vi demonterar och fraktar bort det gamla
Självklart hjälper vi gärna till med hanteringen av gamla 
köket. Vi demonterar och kasserar ansvarsfullt och 
miljömedvetet.

Made in Sweden
Vi tillverkar alla våra möbler och tillbehör i Vimmerby. På 
vår moderna produktionsanläggning arbetar vi enligt 
branschens alla krav och föreskrifter. Effektivt, med respekt 
för resurserna och alltid med miljön i fokus. Vi var faktiskt 
först i Sverige med att tillverka laserkantad laminat!

Bästa miljöval
Vid val av material är det många faktorer som spelar in. 
Laserkantat laminat är det absolut bästa miljövalet.  Läs 
mer på vår hemsida - www.libluck.se

Montera i egen regi!
Hälften av våra kök monteras av LIBs utvalda snickare och 
hälften av våra kunder. LIB erbjuder monteringskurser till 
självkostnadspris för alla kunder, nya som befintliga. Vi tar 
emot din anmälan – och berättar gärna mer – på telefon 
033-27 17 00 eller via info@libluck.se

Pris och leverans
Priserna är exklusive moms, frakt och montage om inget 
annat anges. Observera att laserkantade laminatluckor 
och kök har en lägre fraktkostnad, eftersom de inte 
kräver lika mycket emballage som lackade produkter. 
Våra måttanpassade och lägenhetspackade laminatkök, 
badrumsmöbler och garderober kommer fabriksmonterade. 
Badrumsmöblerna levereras exklusive monteringsbeslag.

Akutkök!
När det gäller laserkantad laminat erbjuder vi 
direkttillverkning mot pristillägg per kök exklusive moms, 
frakt och montage. Köket produceras inom fem arbetsdagar 

(detta kan variera något beroende på objekt och 
beläggning, men det uppger vi i så fall vid beställningen).

Samordning 
LIB tillhandahåller samordningstjänster. Det innebär att 
våra kunder kan köpa samordning vid projektuppdrag 
och entreprenader till exempel samordning av olika 
hantverkare. Samordningen kan avse ett helt område, 
fastighet, kök, trapphus eller byggnad. 

Beställning och mätorder
Beställningsblankett finns på www.libluck.se – redo att 
laddas ner och fyllas i. Är din beställning eller mätorder 
ifylld och klar? Skicka den till order@libluck.se. 

Kundsupport
Frågor och funderingar? Under kontorstid når du våra 
trevliga medarbetare på telefon 033-27 17 00. Eller maila oss 
på info@libluck.se. Självklart erbjuder vi alla avtalskunder 
fortlöpande support och besvarar alla frågor kring 
beställning, mätorder, samordning och objekt. 

CAD-ritade kök
En ritning är en bra början. LIBs kundsupport har lång 
erfarenhet av att skapa köksritningar för bostadsbolag/
hyresrätt. Vi utbildar oss fortlöpande och arbetar med de 
modernaste verktygen.

Välkommen in på www.libluck.se
Här kan du läsa mer om LIB och miljöfördelarna med 
laserkantad laminat, ladda ner mätorder, kontakta oss i 
olika ärenden och beställ produkter online. 

Säljstöd och inspiration 
Att kunna visualisera slutresultatet är viktigt. Därför hjälper 
vi dig att visa vilka möjligheter som finns. Hur det nya köket, 
badrummet eller garderoben kommer att se ut. Kontakta 
våra erfarna säljare för nybeställning eller uppdatering av 
demomaterial! 

Garanti
Fem års garanti är standard. Vi erbjuder 10 år som tillval 
eller enligt avtal. 

Vi är snabbast i Sverige på 
måttanpassade laminatkök!

Välkommen till LIB!

Ö
vrigt



56

Producerad av fish
erkin

g.se 20
15-0

6

Beställ inspiration och säljstöd!

Vi hjälper till med utställningen
Kontakta våra säljare för att få hjälp med att 
bygga en köksutställning. Vi har provluckor, 
handtag, stommar, skyltar och kan hjälpa er 
med ritningar.

Demoväska med provluckor
Väskan rymmer upp till 14 av LIBs provluckor i 15x15 cm kompakt 
format. För att beställa väskan, kontakta LIBs säljare. Önskas inte 
väskan, levereras provluckorna i en praktisk kartong. 

Måttanpassning är en del av LIBs DNA! Vi måttanpassar allt och i rekordfart. Köksluckor, 
köksstommar, rostfria diskbänkar, bänkskivor, garderober, badrumsmöbler, teknik för 
bostadsanpassningar - Allt måttanpassas.

LIB är också den enda leverantören i Sverige som erbjuder laserkantade snickerier. En 
miljövänlig teknik med överlägsen hållbarhet och livscykelkostnad. 

LIB Luck & InredningsBolaget är en del av kökskoncernen Nordic Kitchen Group.

Postadress  
LIB Luck & InredningsBolaget  
Box 23, 501 13 Borås.

Besöksadress 
 Katrinedalsgatan 43, 504 51 Borås. 
 Fax 033-27 17 05 
Telefon 033-27 17 00  
Beställningar: order@libluck.se  
Frågor: info@libluck.se

www.libluck.se

Försäljning 
Victoria Mannerström 0707-50 22 30  
Lennart Bergh 0734-61 86 80 
Susanne Hjertén 033-27 15 91 
Roger Eriksson 0707-27 17 80 

Försäljning & avtal 
Henrik Ripa 0707-27 17 50

Kundsupport  
 Carita Olesen 033-27 15 90 
Roger Falk 033-27 17 08  

Köksarkitekter 
David Larsson 033-27 17 90 
Jonas Davidson 033-27 17 60 

Flexibel köksförnyelse 

LIB gör det 10 000 gånger om året


