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Kök för tillgänglighet och frihet i köket
Nordisk produktion och kvalitet

Bostads
anpassning
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Vi ger dig hjälp och vägledning. Tillsammans kan vi planera ett kök med optimalt 
utnyttjande av utrymmet. Låt oss vara med redan vid planeringen av köket och 
utnyttja vår erfarenhet. Tillsammans kan vi se till att dina behov tillgodoses och att 
slutresultatet blir perfekt.

Multifunktionella kök är flexibla och erbjuder många olika individuella lösningar för 
bland annat stödboenden, specialskolor, vårdhem, utbildnings- och institutionskök 
samt bostadsanpassning. Alla höjdjusterbara system kan döljas och styras antingen 
elektriskt eller manuellt. Systemen är lätta att montera, stabila och säkra och 
tillverkade i Norden helt och hållet av material av högsta kvalitet. 

LIB hjälper dig att göra de bästa köksvalen 

Det multifunktionella köket
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Ropox hjul med broms.Individuellt anpassade lösningar tillverkas. 

Idealiskt både som matbord och arbetsyta. 

Modulärt höj- och sänkbart bord

• Idealisk för hela familjen – vuxna, barn och rullstolsburna.

• Kan användas för många olika aktiviteter i köket: jobba vid datorn eller teckna lika väl som 
att förbereda middagen.

• Två höjdintervall för 300 mm (550-850 och 650-950 mm).

• Justera höjden enkelt med knapp, vev eller fjärrkontroll.

• Vi kan göra bordet så att det passar alla arbetsbänkskivor eller bordsskivor upp till 3000 x 
2000 mm.

• Hällar och hoar kan integreras efter behov.

• Hjul med bromsar finns som tillval för att göra bordet lättare att flytta, men 
standardlösningar med justerbara fötter eller dolda golvfästen kan användas.

• En lösning med laddningsbart batteri gör den elektriska versionen lätt att flytta.

• Bordet är konstruerat för att klara en belastning upp till 150 kg (250 kg i den tunga 
versionen).
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System för arbetsbänkar

Arbetsbänken Flexi Corner är enkel att 
ställa in på rätt höjd för användning av 
en person.

Oavsett arbetsuppgiften gör en arbetsbänk inställd på rätt höjd stor 
skillnad. 

Det är en stor fördel att kunna justera arbetsbänkens höjd – 
både om man står och sitter. Det ökar självständigheten och ger 
optimala arbetsförhållanden i köket. Dessutom ger våra lösningar 
bättre benutrymme för den som sitter ner och friheten att röra sig 
obehindrat.

Arbetsbänken FlexiCorner är enkel att ställa in på rätt höjd för 
användning av en person.

Arbetsbänkar som når nya höjder
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Arbetsbänken Flexi Corner är enkel att 
ställa in på rätt höjd för användning av 
en person.

Två separata arbetsbänkar ger 
två olika höjder i köket.

Benskydd och täckpanel för rör.

Flexi Electric, Flexi Manual och Flexi Corner

• Flexi Electric är optimal för frekvent och oberoende 
användning. Flexi Manual är lämplig om höjden behöver 
ändras mindre ofta.

• Idealisk bland annat för privathem, skolor, utbildningskök, 
stödboenden och vårdhem.

• Alla typer av köksbänkar i längder mellan 600 och 3000 
mm kan monteras i ramarna.

• Flexi Corner passar för användning av en person och kan 
ha valfri storlek upp till 3000 x 3000 mm.

• Hoar och hällar kan integreras i arbetsbänken.

• Höjden justeras enkelt, manuellt eller elektriskt.

• Täckpaneler kan monteras för att dölja ben och rör, eller 
så kan benskydd användas för att ge mer utrymme.

• För extra säkerhet rekommenderar vi alltid 
säkerhetsstopp för elsystemen för att undvika klämrisk.

• Smartbox-lösningar används för att koppla samman 
säkerhetssystemen där rörliga arbetsbänkar finns nära 
varandra eller har skåpsystem ovanför.

Flexi Basic

• Idealisk för platser där höjdjusteringar behövs mer 
sällan.

• En bra och kostnadseffektiv lösning för stödboenden 
och boenden med flera kök för personer med 
funktionsnedsättningar.

• Arbetsbänkarna är justerbara med 300 mm upp till 
3000 mm längd (hoar och hällar kan integreras).

• Höjdjusteringen görs med Ropox lyftenhet som kan 
flyttas mellan olika kök av personal/vaktmästare.

Konsoler för arbetsbänkar

• För arbetsbänkar vars höjd bara behöver justeras vid 
enstaka tillfällen.

• Två personer krävs för att lyfta bänken och justera 
höjden.

LIB erbjuder måttanpassade, grunda rostfria diskbänkar för Flexi-serien.
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Vårt mål är att göra det enkelt att se och nå allt som finns i alla väggskåp 
– vilken lösning du väljer beror på din räckvidd och om du står eller sitter. 
Rörlighet uppåt och nedåt kanske räcker för att allt ska vara inom räckhåll. 
För att underlätta ännu mer ger Diagonal-lösningen möjlighet att föra hela 
skåpet till arbetsbänkens framkant, över vattenkokare, brödrost eller 
kranar. Höjden justeras med en enkel knapptryckning.

Säkerhetsstopplattor under skåpenheterna förhindrar att föremål fastnar 
mellan dem och arbetsbänken. Även här avgör behoven och situationen 
vad som passar bäst. Tillsammans kan vi hitta den perfekta lösningen!

Väggskåp som kommer till dig 

Flexibla väggskåp

Tryck på knapparna för att justera 
väggskåp och arbetsbänk.



Verti Inside (elektrisk vertikal höjdjustering) 

• Monteras inne i skåpet (standardbredder mellan 400 och 
1000 mm).

• Utmärkt lösning för anpassning av befintliga skåpenheter.

• Osynlig från utsidan.

• Kan justeras nedåt med 495 mm.

• Konstruerad för att klara belastningar upp till 80 kg.

• Hyllorna kan justeras i höjdled.

• Belysning kan byggas in i säkerhetsstopplattan på 
undersidan.

Diagonal (elektrisk diagonal höjdjustering)

• Justerar läget i en diagonal rörelse – 430 mm nedåt och 
180 mm framåt.

• Ramen är endast 115 mm djup och dold när skåpet har 
monterats.

• Ramar finns för skåpbredder från 400-1200 samt 1300-
1800 mm.

• Konstruerad för att klara belastningar upp till 120/220 kg.

• Belysning kan byggas in i säkersstopplattan.

Verti Electric (elektrisk vertikal höjdjustering)

• Hela väggskåpet kan justeras i höjdled.

• Höjden kan justeras nedåt med 300 mm.

• Höjdjusteringssystemet är osynligt när skåpet har 
monterats.

• Ramdjup endast 50 mm.

• Två rammodeller för skåpbredder från  400-1200 och 
1300-1800 mm.

• Konstruerad för att klara belastningar upp till 80 och 
120 kg.

• En säkerhetsstopplatta för att undvika risken för 
fastklämning samt belysning kan installeras på 
enhetens undersida.

Konsoler för väggskåp

• Konsolerna ger stegvis höjdjustering av väggskåp när 
justering endast behövs vid mycket sällsynta tillfällen. 
Skåpen lyfts av och placeras på en annan höjd.

• Osynliga eftersom de monteras på baksidan av skåpen.

• Höjdjustering av skåpen i steg om 42 mm.

• Konstruerade för att klara belastningar upp till 90 kg.
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Tryck på knapparna för att justera 
väggskåp och arbetsbänk.
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Hjälp och råd med köksplanering ...

• Två personer kan arbeta bredvid varandra.

• Gott om plats för assistans.

• Personer med funktionsnedsättning kan luta sig mot 
arbetsbänkarna från två håll.

• Två oberoende arbetsplatser.

• Ho- och matlagningssektionerna bör ligga på samma sida.

• Det kan vara svårt att vända och röra sig med rullstol.

• Sittande och stående användare kan ha separata, oberoende 
arbetsstationer.

• God tillgänglighet med rullstol.

• Hoar och häll är inom nära räckhåll från beredningsområdet så 
att det är lätt att flytta kastruller och kärl utan att flytta sig själv.

• Det går att skjuta föremål längs hela arbetsbänken.

• God tillgänglighet med rullstol.

• Större avstånd mellan köksapparater.

Ensidigt kök

Tvåsidigt kök

L-format kök

U-format kök

LIB erbjuder profesionell köksplanering till fast pris. Vi CAD-ritar köket i både 2D och gör 3D-bilder.
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Optimal höjd för räckvidden ...

Ropox väggskåp

Vi rekommenderar 
säkerhetsstopplattor under 
alla väggskåp för att undvika 
klämrisk. För ytterligare säkerhet 
kan väggskåpen anslutas till 
bänkramarna med Smartboxar för 
att undvika fastklämning mellan 
väggskåp och arbetsbänk, särskilt 
när arbetsbänkarna höjs.

Smartboxar förhindrar risken för 
fastklämning mellan bänkar som 
är justerbara i höjdled och står intill 
varandra. Det är viktigt att hyllor och 
fönsterbrädor bredvid och framför 
inte har något överhäng.

Säkerhetslister säkerställer att 
arbetsbänken inte bara stannar upp 
utan även backar så snart listen 
aktiveras. 

Rullstolsburna: 700-800 mm

Äldre: 850 mm

Vuxna: 900-950 mm

Optimala bänkhöjder

Fokus på säkerhet ...

DiagonalVerti Electric

Verti Inside
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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. 

Våra professionella köksarkitekter hjälper er med planering och ritningar 
till ett fast pris. Produktionen av snickerierna sker i Sverige.

LIB gör det 10 000 gånger om året

Flexibel köksförnyelse

Vi erbjuder även måttanpassade 
diskbänkar och stänkskydd!
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Kök
Luckbyte
Nya måttanpassade luckor, bänkskivor, lådfronter och 
lådinsatser. Komplettera med dämpande gångjärn, handtag 
i metall och källsorteringssystem. 

Hela kök
LIB är rikstäckande leverantör av måttanpassade luckor och 
stommar.  

Stommar
Välj mellan laserkantad standardstomme och plusstomme. 
Förnya väggskåp, bänkskåp, diskbänkskåp och högskåp. 

Köksplanering
Vi planerar, CAD-ritar, producerar och monterar hela kök på 
beställning. 

 
 

Bad
Äntligen en laserkantad badrumsserie! Fungerar lika bra 
som komplement till befintlig utrustning som komplett 
badrumsmöblering. För badrummet har vi också produkter 
för bostadsanpassning.

Garderob
Garderobspaket med stommar, luckor och skjutdörrsfronter. 
Praktiskt, effektivt och snyggt. Lägg till funktion för 
kortväxta eller rullstolsburna, fäll helt enkelt ned 
klädstången.

Vi har laserkantade luckor, stommar och 
bänkskivor. Det bästa miljövalet är ett 
kök med laserkantad laminat!

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Vi erbjuder även måttanpassade 
diskbänkar och stänkskydd!
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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 

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Måttanpassade, laserkantade stommar

leverera stommar av alla laserkantade produkter. Annan 
kulör offereras och leveranstid beror på omfattningen.

Normal produktionstid 3 veckor!

Material
Bärare, E1 klassad 16 mm spånskiva. Yta av melamin (typ 
Stockholm). Laserkantad med miljövänlig polypropylenlist.
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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.

Fyll på med funktionella trådkorgar.

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

Från slagdörr till praktisk skjutdörr

Säkert hem

Välj inredning 

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

 Stockholm Bok. Svag struktur, Laserkant.

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

Vi har ett brett urval att välja på, totalt över 40 varianter! Det flesta är i 
laserkantad laminat. Luckorna finns i allt från helvit till råsågad ek. 

Du behöver inte bygga om hela köket
LIB erbjuder måttanpassade ytskiktsbyten, nya luckor, bänkskivor och 
lådinsatser. Ta vara på på de stommar som är bra, resultatet blir både 
snyggt och kostnadseffektivt.

Bästa miljöval, snabbaste produktionstiden 2 veckor. 

Luckbyte

 Eslöv, Vitlaserad ek. Svag struktur, Laserkant.  Eslöv, Valnöt. Svag struktur, Laserkant.

Praktisk lådinsats istället för 
hyllor i bänkskåpet 
 
Passa på att ersätta obekväma bänkskåp till praktiska lådinsatser. Behåll skåpet 
och sätt in en lådinsats för 3 eller 5 lådor. I insatsen ingår lådor med metallsidor, 
höjd 85 mm. 2 st fästväggar med förmonterade glidskenor, samt monteringssats 
med justerbara frontbeslag. Standarddjup 550 mm.
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Svängbar vask. Ökar tillgängligheten 
och gör att man kan anväda vasken 
sittande. Vasken kan kompletteras med 
Dock-In för extra avställningsyta.

Duschstol. Den specialtillverkade duschstolen är 
en trygg och bekväm lösning. 

Support vask. Vask med greppvänliga stöd för 
de med begränsad rörlighet. Vasken justeras i 
höjdled för passa alla individuella behov.

Handtaget wave. Handtaget 
ger användaren stöd i två 
steg. Kan kompletteras med 
toalettpappershållare och extra 
greppstöd. Wave fälls enkelt 
upp om så önskas.

Badrumsskåp vitlaserad ek med spegel. 
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.

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

Badrum för alla behov

Tåliga möbler för fuktiga utrymmen
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LIB Luck & Inredningsbolaget 
samarbetar med Ropox som 

är ledande specialister på och tillverkare av hjälpmedel 
för funktionsnedsatta, utrustning för ergonomi och 
fysioterapeutisk rehabilitering. Ropox produkter är 
erkända och uppskattade i hela världen för sin höga 
kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet. I över 50 år har Ropox 
skapat ett brett urval av produkter för personer med 
funktionsnedsättning. Tack vare deras långa erfarenhet har 
vi i dag unik kunskap om tillgänglighet och arbetsmiljöer. 

Copyrights © All Rights Reserved Ropox A/S 2015 
www.ropox.com

LIB Luck & InredningsBolaget förnyar mer än 10 000 
svenska kök årligen. Miljöfördelarna med laserkantat 
laminat gör oss till en prisvärd och långsiktig 
samarbetspartner till bostadsbolag och boendeföreningar 
över hela landet. Med marknadens kortaste produktionstid 
på måttanpassade produkter, blir bytet av luckor, stommar, 
badrumsmöbler och förvaringssystem tryggt, snabbt och 
långsiktigt lönsamt.

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

Vårt mål är att alla ska känna sig fria, 
självständiga och säkra i köket.

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 
 Fakturor: faktura@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 


