Mätanvisning för mätorder
Luckor

LIBs mätordersystem
Mätordern är de blanketter LIB använder för beställningar
av luckor, måttanpassade skåp och kompletta skåp och
garderober. Det finns 4 olika uppsättningar.
Mätorder luckor – 2 sidor
Mätorder måttanpassade skåp – 3 sidor
Mätorder skåp – 7 sidor
Mätorder halvautomatisk – 7 sidor

Börja med att fylla i namn och adress på första sidan.
Uppgifterna kopieras på samtliga sidor i mätorden.
• Tänk på att de mått Ni anger på orderna är luckans
färdiga mått, inga omräkningar sker. Luckoma blir som ni
angivit.
• Fyll helst i uppgifterna direkt i PDF:en.
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Börja här!

• Använd alltid riktiga tumstockar eller måttband. Använd
ej mätband för tyg typ plastband. Dessa ändrar sig efter
värme och kyla och därigenom kan felaktiga mått uppstå.
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Kryssa för om mätorder 2 också bifogas.

6

LIB fyller i Ordernummer.

2

Kryssa för om mätorder skåp också bifogas.

7

LIB fyller i Objektnummer.

3

Kryssa för om det är nybeställning.

8

Fyll i hyresgästens uppgifter.

4

Kryssa för om det är en komplettering pga
felmätning eller transportskada.

9

Fyll i beställarens uppgifter.

10

Ange leveransadress.
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Kryssa för om det är reklamation och i 		
förekommande fall feltillverkning.

Mätanvisning för mätorder
Luckor Mätorder 1
Mätorder Luckor består av 2 sidor:
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Mätanvisning för mätorder
Luckor Mätorder 1
Enkelluckor
Öppna luckan och mät invändigt mått som figuren till
högervisar.

Bredd mm

Höjd mm

Lägg till aktuellt påslag;
16 mm stomme, lägg till 28 mm på bredden och
höjden.

Tjocklek
mm

18-20 mm stomme, lägg till 32 mm på bredden och
höjden, såvida inga andra förändringar önskas.
Exempel 1
Stommens tjocklek är 16 mm.

Exempel 2
Stommens tjocklek är 20 mm.

Den invändiga bredden är 560 mm och
den invändiga höjden är 660 mm.

Den invändiga bredden är 560 mm och
den invändiga höjden är 660 mm.

Lägg till 28 mm på både bredd och höjd.

Lägg till 32 mm på både bredd och höjd.

• Bredd, 560 + 28 = 588 mm.
• Höjd, 660 + 28 = 688 mm.

• Bredd, 560 + 32 = 592 mm.
• Höjd, 660 + 32 = 692 mm.

Skriv millimetermått på mätordern som
figuren visar.

Skriv millimetermått på mätordern som
figuren visar.

Parluckor

Exempel parluckor
Stommens tjocklek är 18-20 mm.

Vid parluckor gör som ovan, dela måttet med 2. Skriv det
delade måttet på mätordern.
OBS! Tänk på att om stomstorleken överstiger 20 mm så
är det max 32 mm påslag som gäller ändå, eftersom luckan
annars tar i bakkant.

Den invändiga bredden är 760 mm och den invändiga
höjden är 660 mm.
Lägg till 32 mm på både bredd och
höjd och dela bredden med 2.
• Bredd, 760 + 32 = 792. Summan
delas med 2, 792÷2 = 396 mm.
• Höjd, 660 + 32 = 692 mm.
Skriv millimetermått på mätordern
som figuren till höger visar.

Märkning var handtagen sitter
Märk alltid med ett X var handtagen skall sitta. Detta gör
det möjligt för produktionen att se var gångjärnen (ggj)
skall sitta, så att eventuella ådringar blir åt rätt håll. Det
underlättar även för montören som kan se vilka luckor som
är över- respektive underskåp. Gör man detta till en vana
vid alla mätningar glömmer man det inte vid luckor med
struktur.

Markera var handtagen
ska sitta på parluckor.

Markera var handtagen ska
sitta på enkelluckor.

Mätanvisning för mätorder
Luckor Mätorder 1
Anpassa gångjärnens höjd
Kontrollera om ggj-måttet behöver ändras. Normalt borrar
produktionen ggj-hålen 120 mm från över- och underkant
till centrumhål, men ibland kan någon hylla eller tex lådor
längst ner i ett städskåp sitta i vägen. Detta gör att ggj-hålen
behöver justeras. Markera numret på luckan, se figur 1 och
2, och ange förändringen som figur 3 visar.
Om luckoma behöver förlängas för att t ex täcka
passbitar vid t ex diskbänkskåp, eller på höjden på vissa
överskåpsluckor, så måste ggj-hålen justeras på mätordern,
enligt figur 3.

1. Markera numret.

2. Markera numret.

3. Ange förändringen under Avvikande C/C i lucknummer.

Övriga anpassningar
Ange hur många gångjärn (upp till 1500 mm = 2 ggj,
högre än 1501 mm= 3 ggj), handtag, kakellist, ljusramplist
samt skärbräda som behövs för köket.
Ljusramplister och kakellister säljs i längder om 2400 mm.
Ange på mätordern antal längder Ni önskar.
Olika stomtjocklekar
Det finns två olika plattor för olika stomtjocklekar. Det är
viktigt att kontrollera detta ifall stombyten har skett, så att
exempelvis vissa delar av köket har 20 mm stomtjocklek
och andra 16 mm.

Mätanvisning 2 eller 3-delade skafferiskåp
16 mm stomme
Om inte övre luckas höjd behöver justeras kan
följande beräkningsmall användas.
Lucka l: Invändigt mått, lägg till 14 mm överkant
+ lägg till 6 mm underkant.

Lucka l

Lucka 2

Lucka 2: Invändigt mått, lägg till 6 mm överkant
+ lägg till 6 mm underkant.
Lucka 3: Invändigt mått, lägg till 6 mm överkant
+ lägg till 14 mm underkant.
Bredd, invändigt mått + lägg till 28 mm. Övriga
justeringar görs enligt tidigare instruktion.

20 mm stomme
Om inte övre luckas höjd behöver justeras kan
följande beräkningsmall användas.
Lucka 1: Invändigt mått, lägg till 16 mm överkant
+ lägg till 8 mm underkant.
Lucka 2: Invändigt mått, lägg till 8 mm överkant +
lägg till 8 mm underkant.

Lucka 3

Lucka 3: Invändigt mått, lägg till 8 mm överkant +
lägg till l6 mm underkant.
Bredd, invändigt mått + lägg till 32 mm. Övriga
justeringar görs enligt tidigare instruktion.

Mätanvisning för mätorder
Luckor Mätorder 1
Lådförstycken
Fyll i mätorder 2
– Lådhurtsinsats, som figuren till höger visar.
Mät invändig bredd, höjd och djup – ange i mätordern
enligt figur till höger.
Lådfronter till insatsen är baserad på följande:
De tre mellersta lådfronterna har det fasta höjdmåttet 124
mm. Nedersta lådfrontens höjd är fast på 180 mm. Den
översta lådfrontens höjd är avgörande av den lucka som
sitter direkt bredvid lådinsatsen.

Luftspalt 4 mm

142 mm

Luftspalt 4 mm

124 mm

Luftspalt 4 mm

124 mm

Luftspalt 4 mm

124 mm

710 mm

180 mm

För att översta och nedersta lådfronten skall bli lika höga
som luckan bredvid används följande beräkningsmall:
3x124, 1x180, luftspalter 4x4 mm = 568 mm.
Om den lucka som kommer att sitta bredvid exempelvis är
uppmätt till 710 mm hög dras alltså 568 mm ifrån, vilket
ger höjden på översta lådfronten: 710 mm - 568 = 142 mm.
Dra alltså alltid 568 mm från det höjdmått på luckan som
sitter bredvid och ni får måttet på den översta lådfronten.
Obs! I de fall då luckan bredvid förlängts höjdmässigt, enligt
tidigare instruktion, justeras översta lådförstycket på samma sätt.

Fyll i på mätorder 1
Uträkningen enligt exemplet ovan skrivs in på Mätorder 1,
enligt figuren till höger.

Mätanvisning Hörnluckor
Mät stommens invändigt från hörn. Ej påslag.
Gångjärn som öppnar 170 ° används vid exempelvis
hörnskåp. Vid hörnskåp används ett ”vikdörrs-gångjärn”,
som sätts mellan hörnskåpsluckorna.

Beräkningsmall:
3x124 + 1x180 + 4x4 mm luftspalter = 568 mm.
Höjden på översta lådfronten blir alltså:
710 mm - 568 = 142mm.

Mätanvisning för mätorder
Luckor Mätorder 2

Mätorder 2

Nybeställning
Komplettering:
Reklamation:

Mätorder 1

Mätorder Skåp
Kund/ hyresgäst

Ordernr:

Felmätning

Transportskadat Projnr:
Feltillverkning

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare

Namn: ................................................................................................................................................................

Kundnr: .................................... Namn: .......................................................................................................

Adress: ...............................................................................................................................................................

Adress: ...............................................................................................................................................................

Postnr: ................................................ Ort: ....................................................................................................

Postnr: ................................................ Ort: ....................................................................................................

För
en mer detaljerad anvisning ladda hemMärkning:
”Mätanvisning
Luckor”.
........................................................................................................................................................
Tel: ....................................................................................... Lgh.nr: ..............................................................
Önskad Lev.vecka: ....................... Förs.dat: ...................... Ansv.ref: .............................................

Tandembox

Leveransadress

Mjukstängande lådor
Lådhurtsinsats Lev. med 1 par 658 mm höga fästsidor, djup 550 mm.
Se övrigt

Namn: ................................................................................................................................................................

1) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................
2) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................
Lådhurtsinsats med fästsidor i metall 658 mm höga fästsidor, djup 550 mm.
3) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................
Lådhurts med skärbräda Inkl. skenor. Skärbräda beställs på mätorder 1.
4) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................

Adress: ...............................................................................................................................................................
Postnr: ................................................ Ort: ....................................................................................................
Teleavisering: ................................................................................................................................................
Grythurtsinsats Levereras med 1 par fästsidor.
1) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................
2) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................
2) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: ..................... Antal: .....................

Singellådinsats Levereras med 1 par fästsidor. Djup 550 mm.
1) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: .....................

Lådhöjd:

55 mm

85 mm

149 mm

Antal: .....................

2) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: .....................

Lådhöjd:

55 mm

85 mm

149 mm

Antal: .....................

3) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: .....................

Lådhöjd:

55 mm

85 mm

149 mm

Antal: .....................

1) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: .....................

Lådhöjd:

55 mm

85 mm

Antal: .....................

2) Inv bredd: ...................... Inv höjd: ..................... Djup: .....................

Lådhöjd:

55 mm

85 mm

Antal: .....................

Duolådinsats Levereras med 1 par fästsidor. Djup 550 mm.

Kryddhylla Djup 98 mm
Höjd: ..................... Bredd: ..................... NF: ..................... ÖF: ..................... Färg:

Antal fack: ..........
Kulör lackad: ........................................................................................
........................................................................................
..................................................................................
..................

Passbitar. Märk med X de sidor som skall kantas, kantlackeras. Ådring i höjden. Tjocklek 16 mm.
1)

Upptill

Höjd: ........................

Hö

Vä

Bredd: .....................

Upptill

Höjd: ........................

Hö

Vä

Bredd: .....................
Nedtill

Antal: ......................
Färg:

2)

3)

4)

Upptill

Höjd: ........................

Hö

Vä

Bredd: .....................
Nedtill

Antal: ......................

Upptill

Höjd: ........................

Hö

Vä

Bredd: .....................
Nedtill

Antal: ......................

Nedtill

Antal: ......................

......................................................................................
Kulör lackad: ........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................

Bänkskivor
Bänkskivor
1) Färg:...................................................................
............................................
Bredd: ........................ Djup: ....................
Antal: ...................

1
Framkant:

Post

Rak

Kantas:

Vä

Hö

Bak

2) Färg:

Bredd: ........................ Djup: ....................
...................................................................

2
Framkant:

Antal: ...................
Post

Kantas:

Rak

Vä

Hö

3)
Färg:

Bredd: ........................ Djup: ....................
...................................................................

3
Framkant:

Antal: ...................
Post

Rak

Kantas:

Alu list mot spis/ diskbänk: .......................... st

Vä

Hö

Bak

4

Rita en skiss här eller bifoga
en större ritning.

Gå in på Visa/Kommenterar/Riktmarkeringar och förstora upp till 400%. Börja rita.
Övrigt

LIB, Luck & InredningsBolaget, Box 23, 501 13 Borås. Tel 033-27 17 00, Fax 033-27 17 05, e-post: order@libluck.se
1v.141205
Post betyder
att kanten är rundad.

2

Är bänkskivan i vinkel, anges båda delarna.

3

Här finns större valmöjligheter.

4

Rita gärna en måttangiven skiss.

Bak

