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LIBs samarbetar med ytterst skickliga och dynamiska företag för att skapa det unika erbjudandet LIB paketerar. Samarbetena bygger på både standardise-
rade som unika lösningar för att skapa mervärden för LIBs kunder. I LIBs kataloger finns alltid deras produkter representerade, ibland deras varumärken och 
bilder/foton. LIB respekterar och värnar respektive producents varumärken och copyright. Och vi har deras samtycke till presenterat material i LIBs kataloger:
Beslag Design, Blum, CTM Lyng, Gustavsberg, Hettich, Pergo, Polyform Specialsnickerier, Ropox, STALA och Vimmerby Interiör.

Vi kan det här med inredning
Sedan 1999 har LIB  levererat och monterat mått-anpassade 
snickerier till hela Sverige. Vi hjälper dig från ax till limpa - 
dvs. mäter, ritar, producerar och monterar det du beställer.  

Vi demonterar och fraktar bort det gamla
Självklart hjälper vi gärna till med hanteringen av de gamla 
produkterna. Vi demonterar och kasserar ansvarsfullt och 
på ett miljömedvetet sätt.

Made in Sweden
Vi tillverkar merparten av våra snickerier i småländska  
Vimmerby. I den moderna produktionsanläggningen arbetar 
vi enligt branschens alla krav och föreskrifter. Effektivt, med 
respekt för resurserna och alltid med miljön i fokus. 

Laserkantat för bästa miljöval
Vid val av material är det många faktorer som spelar in. 
Laserkantat laminat är det absolut bästa miljövalet, och LIB  
var först i Sverige med att tillverka detta. Metoden bygger 
kort på att man använder melaminbelagda spånskivor med 
lasersvetsad kantlist av polypropylen. 

Eget montage

Hälften av våra produkter monteras av LIBs utvalda 
snickare och hälften av våra kunder. LIB erbjuder utbildning 
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
Alla priser är exklusive moms, frakt och montage om inget 
annat anges. Våra måttanpassade och lägenhetsanpassade 
laminatkök, badrumsmöbler och garderober kommer 
fabriksmonterade. Badrumsmöblerna levereras exklusive 
monteringsbeslag.

Akutkök
När det gäller laserkantad laminat vid luckbyten 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 be-
läggning, men det uppger vi i så fall vid beställningen).

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

Projektledning 
LIB tillhandahåller projektledning för t. ex samordning 
vid projektuppdrag och entreprenader där olika slags 
hantverkare medverkar. 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-ritningar
En ritning är en bra början. LIBs arkitekter har lång 
erfarenhet av att skapa köksritningar för bostadsbolag och 
hyresrätter. Vi utbildar oss fortlöpande och arbetar med de 
modernaste verktygen.

www.libluck.se
På vår hemsida kan du  läsa mer om LIB och miljöfördelarna 
med laserkantad laminat, ladda ner mätorder, kontakta oss 
i olika ärenden och beställa 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! 

Allt på samma ställe
Som kund drar du nytta av LIBs goda samarbete med en 
rad olika leverantörer från hela Norden. Detta gör att du 
kan hitta så gott som allt som behövs vid en renovering 
eller nybyggnation på ett och samma ställe- allt från 
beslag, handtag, rostfritt, stänkskydd till golv och övriga 
småtillbehör.

Lösningar för bostadsanpassning och skolor
Hos LIB hittar du även lösningar för bl.a bostadsanpassning, 
och skolor. Gå gärna in på vår hemsida, ring Kundsupport 
eller prata med någon av våra säljare om du vill veta mer.   

Därför skall du välja LIB!

Välkommen!
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Vi ger dig hjälp och vägledning. Låt oss vara med redan vid planeringen av köket och 
utnyttja vår erfarenhet. Tillsammans kan vi planera rummet med optimalt utnyttjande 
av utrymmet. Vi ser 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 höjd-och sänkbara system kan döljas och styras antingen elektriskt eller 
manuellt. Systemen är såväl lätta att montera, som stabila och säkra i sin design.  
Tillverkning sker i Norden, helt och hållet av material av högsta kvalitet. 

LIB hjälper dig att göra de bästa valen! 

Det multifunktionella köket
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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 på 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 efter individuella 
behov.

Oavsett arbetsuppgift 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 frihet att röra sig obehindrat.

Arbetsbänken FlexiCorner är enkel att ställa in på rätt höjd efter 
individuella behov. 

Arbetsbänkar som når nya höjder
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Arbetsbänken Flexi Corner är enkel att 
ställa in på rätt höjd efter individuella 
behov.

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 en lyftenhet som enkelt 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.
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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 på 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 på 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 på 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 på upp till 90 kg.

Tryck på knapparna för att justera 
väggskåp och arbetsbänk.
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Väggskåp

Optimal höjd för räckvidden
Rullstolsburna: 700-800 mm 
Äldre: 850 mm 
Vuxna: 900-950 mm

DiagonalVerti Electric

Verti Inside Verti Inside
Ett befintligt väggskåp förses med rörlig inredning. Hyllplan 
med innehåll sänks ner med ett knapptryck och stannar 
bekvämt inom räckhåll för den sittande. Komplettera med 
LED i Stopp- plattan.

Max belastning 80 kg Ramhöjd 704 mm Rambredd 400-
1000 mm Djup 265/310 mm.

Verti Electric
Hela väggskåpet med innehåll sänks ner med ett 
knapptryck och stannar bekvämt inom räckhåll för den 
sittande. Stopplatta med LED som tillval.

Max belastning 80/120 kg Ramhöjd 700-900 mm Rambredd 
400-1800 mm Djup 500 mm.

Diagonal
Justerar läget i en diagonal rörelse – 430 mm nedåt och 180 
mm framåt. Hela väggskåpet med innehåll sänks nedåt-utåt 
till arbetsbänkens framkant. Med diagonal rörelsejustering 
undviks hinder i form av köksblandare och lösa föremål.

Max belastning 120 kg Ramhöjd 550-680 mm/700-920 mm 
Ramlängd 400-1800 mm Djup 115 mm

Konsoller för väggskåp. För höjdjustering av skåpen i steg 
om 42 mm. Monteras på skåpens baksida.
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Hjälp och råd med köksplanering ...

Ensidigt kök
• Två personer kan arbeta bredvid varandra.

• Gott om plats för assistans.

Tvåsidigt kök
• 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.

L-format kök
• 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.

U-format kök
• Det går att skjuta föremål längs hela arbetsbänken.

• God tillgänglighet med rullstol.

• Större avstånd mellan köksapparater.

LIB erbjuder professionell köksplanering till fast pris. Vi CAD-ritar 
köket i både 2D- och 3D-bilder.
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Skagen variabla och praktiska klädhängare finns i både 
motordrivet och manuellt utförande. Skagen klädhängare är 
en smart lösning för alla.

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

Från slagdörr till praktisk skjutdörr

Välj inredning 

Maximal flexibilitet
Dörrarna kan placeras rakt framför 
varandra, så att de står helt i linje. 
Inga begränsningar för invändig 
organisering med lådor. 

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

Flex trådkorgset
Den flexibla trådkorgen som passar alla garderober! 
Ger bekvämare och effektivare förvaring. Ökar standard 
och funktion. Finns för 400, 500 och 600 mm garderob. 
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.

Total �exlängd 0-24mm

150 m
m

505 mm400, 500, 600 mm
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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. 

Funktionerna som förnyar köket 
Allt fler kök blir lättarbetade för äldre. Traditionella bänkskåp blir fullt utdragbara 
förvaringsboxar. Ett logiskt tillval i samband med luckbyten, när de personliga 
tillvalen utvecklas i allmännyttans kök. 

Modernt, funktionellt och snyggt. 
Ett befintligt underskåp uppgraderas enkelt till en grythurtslådeinsats. 

Lådinsatser

1 2 3

1. Riv ut  de gamla opraktiska 
hyllplanen.

2. Montera enkelt in de rejäla sidorna 
med de hjulförsedda lådskenorna 

3. Skjut in de moderna lådorna och 
snäpp fast lådfronterna. Klart!

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.
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Diskbänk för anpassningskök
Grundare hoar 
Perfekt ergonomi för alla. LIBs grunda hoar är utvecklade 
för att ge en funktionell och bekväm arbetsmiljö för alla som 
sitter i rullstol.

Diskbänk av rostfritt stål, monteras på LIBs produkter 
för bostadsanpassning. 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 bör 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

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

Hodjup standard 180 mm
Hodjup anpassning 120 mm

CUT-9Silent-1 Silent-3Cut-2 Y-1560Cut-7

Korgbottenventil 
medföljer

Bänksskåpets 
minimibredd

Se mer i LIBs katalog för Rostfritt

NY!NY!
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Justerbara Flödes- och temperaturinställningar 

LIBs blandare använder en teknik där användaren aktivt 
väljer maxflöde och maxtemperatur genom att föra spaken 
till maxläget. När spaken släpps fjädrar den tillbaka till ett 
s.k. komfortläge, som är fullt justerbart. Med Nautic får du 
en mer energi- och ekonomieffektiv användning utan att 
dra ned på funktionalitet eller komfort. 

Oavsett vilken blandare du väljer är det viktigt att injustera 
inställningarna efter byggnadens prestanda, vattentryck 
och varmvattentemperatur. Samtliga blandare levereras 
med ECO Flow och ECO Temp som standard, men det finns 
möjlighet att steglöst justera flödet till önskad nivå t.ex. 2 1/
min eller 2,5 l/min för att möta användarnas önskemål. Det 
samma gäller temperaturen som steglöst kan justeras från 
28°C till ca 60°C.

Produktegenskaper 
Tidlös och harmonisk design
Energiklass B, sparar vatten och energi 
Alla komponenter i livsmedelsgodkända material
Utloppspip svängbar 110° (0° och 60° spärr ingår)
Diskmaskinsuttag omkopplingsbart mellan kallvatten och 
varmvatten
Uttag för bänkdiskmaskin i ryggen
Justerbart komfortflöde (vattenspar)
Justerbar komforttemperatur (energispar)
Återfjädring till komfortlägen (vattenspar, energispar)
Justerbar maxtemperatur för ökat skållningsskydd
Keramisk tätning för droppsäkring och lång livslängd
Typgodkänd flexibel vattenanslutning för enklare montage
Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717 [AA]
Kan funktionsanpassas med förlängd spak

Tillval

spak för Funktionsanpassning krom
RSK nr 861 31 00

spak för Funktionsanpassning blå/röd
RSK nr 861 31 17

vridbar anslutningsvinkel
för anslutning av bänkdiskmaskin.
RSK nr 830 33 11

stabiliseringsstag 
för ostadiga bänkskivor, passar alla LIBs blandare 
med M8 pinnskruv.
RSK nr 859 19 48

≈ 55°C

≈ 42°C
Komforttemperatur

≈ 10°C

Energisparfunktion

Vattensparfunktion 

Fullt flöde

Komfortflöde

Stängd

LIBs svensktillverkade energismarta lösningar 

Med LIB är det enkelt att välja energismarta lösningar. 
Sedan ett antal år finns det energimärkta tvättställs- och 
köksblandare på den svenska marknaden av samma 
typ som finns på vitvaror. Märkningen ska ge inköpare, 
installatörer och konsumenter opartisk hjälp att välja 
energi-effektiva blandare. Det som ska jämföras på 
märkningen är energiprestanda och tiden det tar att fylla 
upp 4 liter, båda värden ska vara så låga som möjligt. Med 
Nautic köksblandare hjälper du miljön utan att minska 
komforten.

LIB  NAUTIC 
ENERGIEFFEKTIV KÖKSBLANDARE

RSK nr  8303272

Diskmaskinsavstängning med kall- eller 
varmvatten genom en enkel justering.



16

I takt med utvecklingen i vårt samhälle och våra hem 
så ställs det allt högre krav på produkter för att kunna 
anpassa till ett tryggt och säkert boenden. Konceptet som 
LIB tillhandahåller säkrar att glömska och oaktsamhet 
inte får ödesdigra konsekvenser. Det bygger på enkelhet, 
bekvämlighet och kostnadseffektivitet.

Enkelt
Lätt och snabbt att installera, ingen åverkan på fastigheten.

Bekvämt
Tillförlitlig funktion som eliminerar onödiga driftsavbrott.

Tryggt och säkert boende

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.

Okrossbar spegel 
utan glas på MDF-
skiva

Mirro Mörktonad spegel. 
Med svart högblank kant som 
standard.

Mirro Klar spegel.  
Med spegelkant som standard. Svart 
eller vit högblank kant som tillval.  
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Säkerhet flexibla kök
Stopplattor, smartboxar och säkerhetslister
Rörliga enheter medför en ökad risk för fastklämning. Säkerhetslister 
säkerställer att arbetsbänken stannar upp och även backar så snart listen 
aktiveras. Smartboxar förhindrar risken för fastklämning mellan bänkar som 
är justerbara i höjdled och står intill varandra. Stopplattor monteras under 
rörliga väggskåp för att undvika klämrisk. För att undvika fastklämning mellan 
väggskåp och arbetsbänk ansluts båda med Smartboxar.

Fler säkerhetsprodukter
Spisvakter, vattenstopp och rörelsevakter
Genom att kombinera spisvakter, sensorer till brandvarnare, timer och 
strömbrytare minimeras risken för spisbränder. Vattenskador förhindras 
genom fuktsensorer som kombineras med vattenfelsbrytare och strömbrytare 
som även stänger av vattnet. En rörelsevakt med LED ger vägledande ljus/
energioptimering nattetid, och tänder upp om en person vistas i rummet. 

Spisvakt med tillbehör Trådlös värmevakt med inbyggd tidsstyrning skapar 
trygghet vid matlagning. Enkel installation (ingen behörighet krävs) och 7 års 
produktgaranti (batteritid cirka 6 år). Passar alla typer av kök. Komplettera med 
tillbehör som fjärrströmbrytare (on/off), återställningsknapp i valfri höjd, eller 
strömbrytare vid brandvarning.

Vattenstopp med tillbehör Styr vattentillförseln i exempelvis kök, badrum eller 
tvättstuga. Tillgången styrs automatiskt och med tidsintervall, alternativt via 
fjärrströmbrytare (on/off) eller timerpanel.  Med en rörelsevakt kan vattnet till 
exempel kopplas på när man går in i badrummet och slås ifrån när man går ut.

Rörelsevakt med inbyggd LED-dimmer  Energioptimerar den belysning som är 
påslagen nattetid. Med en enkel inställning kan ljuset till toaletten gå från svagt 
vägledande till full styrka för ökad trygghet och komfort.

Tillbehör

Fjärrströmbrytare on/off Spärra så att spisen inte går att starta via 
fjärrströmbrytare. En enkel knapptryckning för att koppla in och ur spisen. Kan 
även kombineras med flera olika produkter som vattenavstängning.

Timerpanel När behovet finns att tidstyra ett el-uttag för kaffebryggare eller 
strykjärn alt. hel tvättstuga med både el-uttag och vattentillförsel.

Återställningsknapp, Reset till spisvakt För att underlätta för exempelvis 
rörelsehindrade så kan denna fjärrknapp placeras så att den enkelt kan nås helt 
efter användarens behov.

Strömbrytare som bryter strömmen om brandvarnaren larmar Om brand-
varnaren larmar aktiveras denna strömbrytare (mikrofon) och stänger av 
exempelvis spisen via spisvakt och/eller ett vägguttag med reläfunktion.

Rörelsevakt med tidsstyrning Möjligheterna är många med rörelsevakten, 
aktivera el-uttag och/eller vattentillförsel alt. när man kommer in i badrummet 
kopplas vattnet på i duschkabinen och stängs automatiskt av när du lämnar 
rummet.
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Beröringsfria lås – RFID

Spärrlås  
RFID 125 kHz
• Läs- och styrenhet med 

integrerad låsmekanik

• Används till möbler med 
dörrar, luckor och lådor (LAD)

• I kombination med gångjärn 
Intermat med Push to open- 
funktion som öppnings-
mekanik

• Låsåtkomst för upp till 50 
transpondrar per styrenhet

• RFID-chipteknik

• Enkel programmering med 
programmeringskort

• Ca 20 000 låsningar tills 
batteriet måste bytas ut

• Espanjolettstångspärr för 
dörrar som tillval

Setet innehåller:

• 1 läs- och styrenhet med 
integrerad låsmekanik

• 1 låsadapter

• 1 Hettlock RFID-transponder

• 1 programmeringskort

• 1 3-Volt-batteri CR123 A

• Fästmaterial

Skjutdörrlås 
RFID 125 kHz
• Läs- och styrenhet med 

integrerad låsmekanik

• Används till möbler med 
skjutdörrar

• Låsåtkomst för upp till 50 
transpondrar per styrenhet

• RFID-chipteknik

• Enkel programmering med 
programmeringskort

• Ca 20 000 låsningar tills 
batteriet måste bytas ut

Setet innehåller:

• 1 läs- och styrenhet med 
integrerad låsmekanik

• 1 låsadapter

• 1 Hettlock RFID-transponder

• 1 programmeringskort

• 1 3-Volt-batteri CR123 A

• Fästmaterial

Hettl0ck RFID extern 
antenn 125 kHz
• Extra antenn för extern 

användning, t.ex. på möbelns 
utsida

• Krävs vid frontmaterial resp. 
fronttjocklekar, som reducerar 
signalöverföringen

Snäpplås  
RFID 125 kHz
• Läs- och styrenhet med 

integrerad låsmekanik

• Används till möbler med 
dörrar, luckor och lådor

• I kombination med 
gångjärn Intermat med 
Push to open funktion som 
öppningsmekanik

• Låsåtkomst för upp till 50 
transpondrar per styrenhet

• RFID-chipteknik

• Enkel programmering med 
programmeringskort

• Ca 20 000 låsningar tills 
batteriet måste bytas ut

Setet innehåller:

• 1 läs- och styrenhet med 
integrerad låsmekanik

• 1 låsadapter

• 1 Hettlock RFID-transponder

• 1 programmeringskort

• 1 3-Volt-batteri CR123 A

• Fästmaterial

Lådlås  
RFID 125 kHz
• Läs- och styrenhet med 

integrerad låsmekanik

• Används till möbler med lådor

• Låsåtkomst för upp till 50 
transpondrar per styrenhet

• RFID-chipteknik

• Programmeringskort

• Ca 20 000 låsningar tills 
batteriet måste bytas ut

Setet innehåller:

• 1 läs- och styrenhet med 
integrerad låsmekanik

• 1 låsadapter 

• Hettlock RFID-transponder

• 1 programmeringskort

• 1 3-Volt-batteri CR123 A

• Fästmaterial

Vid upplåsning av skåp är nyckelbrickor (taggar) en 
lättanvänd och smidig lösning. Nyckelbrickan används 
istället för nyckel och hålls upp mot låset eller läsaren av 
brukaren. Lås och nyckelkort till skåp och förvaring hittar du 
i vår webbutik.

Setet innehåller:

• 1 kabel, längd 1,5 m

• 1 mottagningsantenn

• Fästmaterial
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Skolmöbler
Anpassningsbar inredning för kommande generation

Kök/köksförnyelse Bostadsanpassning Skolmöbler Rostfritt

Bord  sid 5

Skåp  sid 9

Hyllor  sid 16

Höj- och sänkbara elevbord

Ergo elevbord
Ergobänkens många varianter och inställningsmöjligheter 
passarutmärkt som träningsbord, skolbänk, lekbord, 
ritbord med mera. 

Denna modell har manuell höj- och sänkbar inställning från 
56-90 cm. Möjlighet finns att höja bänken ytterligare 10 cm. 

Bordet finns med inbyggt batteri för sladdlös användning.

Välj mellan fast eller vinklingsbar arbetsyta eller både 
och. Den vinklingsbara arbetsytan (upp till 54°) ger 
kortare synavstånd och passar bra för personer med 
funktionsnedsatt syn och rörelse i armar.

Armstöd ger stabilitet för underarmarna eller för lätt 
kroppsstöd.

Flexibla skolmöbler

LIB har en hel katalog fylld med flexibla lösningar för skolor, 
förskolor, konferensrum etc. Beställ våra kataloger eller gå in på 
vår hemsida: www.libluck.se

Traditionella skolmöbler 
LIB har massor av möbler för skolor och förskolor. 
Bokhyllor på hjul, låsbara förvaringsmöbler, 
madrasskåp och mycket mer.
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Att bygga ett större toalettutrymme som ger ökad 
tillgänglighet kan vara mycket kostsamt. Ett enklare 
alternativ är att skapa svängrum på befintlig yta. Satsa 
på utrymmessparande, ergonomiska produkter och 
inred kompakt och fukttåligt med våra laserkantade 
badrumsprodukter .

Bostadsanpassade badrum
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Justerbara tvättställ och vaskar

Komplett badrumslösning med Support bänkskiva med tvättställ

Komplett badrumslösning med Swing och Dock-intvättställ
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Swing tvättställ med dock-in

Swing är det flexibla tvättstället som följer dig till 
toalettstolen. Tvättstället med arm och full vinkling i sidled 
ger tillgång till vatten utan riskabla förflyttningar. Den 
gererösa designen erbjuder full tillgänglighet från alla 
sidor.  Swing med kompletterande dockningsyta (Dock-In) 
ger utrymme att ha fler saker inom räckhåll. Ytan fungerar 
samtidigt som extra stöd. Kan justeras i höjdled (150 mm).
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Swing in tvättställ

Dock-in. Art-nr. 40-40069

Med långt skydd och justerbar höjd. 
Art-nr. 40-41140

Med långt skydd och fixerad höjd. 
Art-nr. 40-401120

Med kort skydd och justerbar höjd. 
Art-nr. 40-41130

Med kort skydd och fixerad höjd. 
Art-nr. 40-401110

Vaskpropp med överfyllningskydd.  
Art-nr. 40-40935

Med Dock-in. Art-nr. 40-41150 
Utan Dock-in. Art-nr. 40-41145l 

Swingin-konceptet Smart med utrymmessparande design,  ger ökad själv-
ständighet i badrummet. Våra tvättställ för bostadsanpassning kan beställas i 
en mängd utföranden. God hygien, minimalistisk design och användarvänlighet 
är utmärkande egenskaper oavsett modell. Istället för att sätta in tvättställ 
med olika höjd, kan stående och sittande dela en gemensam, snyggare och 
mindre utrymmeskrävande lösning.  Ett kostnadseffektivt sätt att skapa hög 
tillgänglighet till fler boende med individuella behov.

VARIANTER

Tillbehör
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Support badrumsbänk

Rejäl och funktionell badrumsbänk med vänster- eller 
högerställt tvättställ och avställningsytor. Längs kanten 
löper ett integrerat stödhandtag som ger ökad trygghet vid 
förflyttning. Support kan förses med stödben som döljs. 
Monteras väggfast eller med höjdjustering (manuellt eller 
knapptryckning, upp till 3000 mm). Den lättstädade enheten 
kan beställas med ett sidoförskjutande bakstycke som ger 
ökat svängrum för rullstol och personlig assistans.
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1000 633

Grundutförande. Art-nr. 40-44012/40-44013

Skenor för sidoförflyttning.  
Art-nr. 40-44030

Fixerad. Art-nr. 40-44010/40-44011

Skyddskåpa. Art-nr. 40-44021

Manuell. Art-nr. 440-44014/40-44015#40 
Elektrisk. Art-nr. 44016/40-44017

Tillbehör

Utföranden
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Flexi badrumsbänk
Lång, utrymmessnål höj- och sänkbar badrumsbänk i stilren 
design med infällt tvättställ och generösa avställningsytor. 
Bänkens längd är 1200/920 mm, bredden bara 520 mm. 
Det nedsänkta tvättstället finns i flera utföranden. Höjden 
för sittande justeras med knapptryckning eller vev för att 
passa stående. Levereras komplett med engreppsblandare 
och mjuka slangar.  Monteras mot vägg med dolda 
anslutningar för god hygien i badrummet.

Tips
Med ett el-kit kan man ändra 
det manuella tvättstället, så att 
höjdjusteringen blir elektrisk.

Maxbelasning utan vask är 100kg 
jämt fördelat över hela tvättstället.
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För manuella ställ
El-kit för ändring från manuell 
till elektrisk. 220V 
Art-nr. 30-67866 til 92cm 
Art-nr. 30-67867 til 122cm

Manuell
Flexi tvättställ med vasken i mitten med överfyllningsskydd, 
bottenpropp, flexibla vatten- och avloppsslangar.

Elektrisk
Flexi tvättställ med vasken i mitten med överfyllningsskydd, 
bottenpropp, flexibla vatten- och avloppsslangar.

62cm

62cm

6
8

-9
8

 cm
 (gäller alla 

m
odeller)

6
8

-9
8

 cm
 (gäller alla 

m
odeller)

52 cm (gäller alla modeller)

52 cm (gäller alla modeller)

122 cm

122 cm

Manuell Art-nr. 40-14713

Elektrisk Art-nr. 40-14718

Manuell Art-nr. 40-14714 

Elektrisk Art-nr. 40-14719

Manuell Art-nr. 40-14711

Elektrisk Art-nr. 40-14716

Manuell Art-nr. 40-14712

Elektrisk Art-nr. 40-14717

92cm

92cm

92cm

92cm

92cm

92cm

Manuell Art-nr. 40-14710

Elektrisk Art-nr. 40-14715 

Standardvev levereras med 
vask. 
Art-nr. 30-67660-8

Styrpanel levereras med vask. 
Art-nr. 30-67840-8

Flexibel vatten- och 
avloppsslang. 
Art-nr. 40-25753

Hjälpgrepp för blandningkran.  
Art-nr. 40-14680

Beröringsfri kran.  
Art-nr. 40-14685

Beröringsfri armatur.  
Art-nr. 40-14685

Tillbehör
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Enklare höj- och sänkbart tvättställ som passar i de flesta 
badrumsmiljöer. Justeras med fjärrkontroll i höjdled (max 
300 mm). Välj vask med oval eller ergonomiskt anpassad 
kant. Levereras komplett med engreppsblandare och mjuka 
slangar. Enheten monteras mot vägg, dolda anslutningar 
ger god hygien i badrummet.

Flex-In tvättställ
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Hjälpgrepp för blandningkran.  
Art-nr. 40-14680

Beröringsfri kran.  
Art-nr. 40-14685

Fjärrstyrd handkontroll.  
Art-nr. 30-67849

Tips
Önskar man en annan vask, är det 
möjligt att köpa Flex-In enheten utan 
tillbehör. 

Önskas enheten med annan 
placering av kontrollpanel eller 
styrning med fjärrkontroll, kan en 
speciell topplatta köpas till. 

Den enkla designen gör denna 
modell användbar i de flesta bad-
rum, med fri passage från båda 
sidor.

Sörj för korrekt installation av 
vatten- och avloppsslangarna. 

Maxbelastning 75 kg jämt fördelat.

Flex-In tvättställ med standardvask med 
överfyllningsskydd, bottenpropp, flexibla 
vatten- och avloppsslangar. Art-nr. 40-
14705

Flex-In tvättställ med vask för personer 
med funktionshinder. Vask med 
överfyllningsskydd, bottenpropp, flexibla 
vatten- och avloppsslangar. Art-nr. 40-
14706

Kontrollpanel.  
Leveras med ram.  
Art-nr. 40-14705

Lyftenhet utan vask eller andra tillbehör.  
Art-nr. 40-14704

60cm

65-95cm

58,8cm

6
5-9

5cm

60cm 72,3cm

6
5-9

5 cm

57,3 cm 14,3 cm

Flexibla vatten- och avloppsslangar. 
Art-nr. 40-25756 til 40-14705

Flexibla vatten- och avloppsslangar. 
Art-nr. 40-25758 til 40-14706

Tillbehör
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Basis badrumsmodul
Elegant höj- och sänkbart tvättställ med kompletterande 
tillbehör för privata hem och offentliga miljöer. Höjden 
kan anpassas med fjärrkontroll (upp till 400 mm) för 
sittande och stående brukare. Välj vask med oval form 
alternativt ergonomiskt anpassad kant med stöd för 
armbågarna.  Levereras komplett med spegel, spegelhylla, 
engreppsblandare, mjuka slangar och säkerhetsstopp. 
Monteras mot vägg med dolda anslutningar för en stilren, 
enhetlig badrumsmiljö.
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Basis tvättställ med standardvask med 
överfyllningsskydd, bottenpropp, flexibla 
vatten- och avloppsslangar.  
Art-nr. 40-14600

120
cm

64cm

60cm

Basis tvättställ med vask inkl. tilt 
för personer med funktionshinder. 
Vasken är utan överfyllningsskydd och 
bottenpropp, men med flexibla vatten- och 
avloppsslangar. 
Art-nr. 40-14610

Basis för personer med funktionshinder. 
Vasken är utan överfyllningsskydd och 
bottenpropp, men med flexibla vatten- och 
avloppsslangar. 
Art-nr. 40-14620

Tips
Väljer man stor spegel eller berörinsfri kran, levereras 
enheten utan hylla.

Säkerhetsbågen stoppar rörelsen i nedåtgående rikning 
om det finns hinder.

Placera ingenting  i vaskens rörelseriktning.

Kontrollpanelen kan hängas på den medföljande kroken.

Sörj för korrekt installation av vatten- och 
avloppsslangar.

Vaskens maxbelastning är 100kg.

120
cm

75cm

66cm

120
cm

75cm

66cm

Tillbehör

Hjälpgrepp för blandningkran.   
Art-nr. 40-14680

Beröringsfri kran. 
Art-nr. 40-14685

Stor spegel, 70x47cm 
Art-nr. 40-14695

Lysarmatur för montering  
över spegel. 
Art-nr. 40-14690
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Toalettstol med lift och stöd
En lugn plats och trygga förflyttningar karaktäriserar 
vår  fräscha, höj- och sänkbara toalettlift. Den stilrena, 
städvänliga modulen levereras komplett med en stadig, 
vägghängd toalettstol, stöd för ryggen och ergonomiskt 
utformade stödhandtag på båda sidor. Stolens höjd kan 
justeras (400-800 mm) med hjälp av vev eller fjärrkontroll. 
Stödhandtagens ergonomiska utformning ger ökad 
trygghet i de dagliga rutinerna.

Tillbehör

Ryggstöd, 70 cm. 
Art-nr. 40-45100

Toalettstol kort. 
Art-nr. 40-44070.

Toalettstol lång. 
Art-nr. 0-44071

Ryggstöd, 56 cm. 
Art-nr. 40-45101
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Stödhandtag
Våra stödhandtag är robusta konstruktioner med hög kvalitet. Vi 
har genomtänkta tillbehör och handtag för olika belastningar.

Tillbehör

Extra handtag 
Art-nr. 40-40925

Toalettpappershållare 
Art-nr. 40-40910

Höjdjusteringsenhet. Kan justeras 
120 mm och passar alla varianter på 
denna sida. 
Art-nr. 40-40907
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130

Wave 80 uppfällbart handtag. Klarar 
80 kilos belastning. Längd: 90 cm. 

Wave 110 uppfällbart handtag. Klarar 
110 kilos belastning. Längd: 76 cm.

Straigt 80 uppfällbart handtag. 
Klarar 80 kilos belastning. Längd: 
90 cm.

Straigt 110 uppfällbart handtag. 
Klarar 110 kilos belastning. Längd: 
76 cm.

Wave 135 uppfällbart handtag med 
justerbart ben för klena väggar. 
Klarar 135 kilos belastning. Längd: 
90 cm.

Straigt 135 uppfällbart handtag med 
justerbart ben för klena väggar. 
Klarar 135 kilos belastning. Längd: 
90 cm.

Wave 190 uppfällbart handtag. 
Klarar 190 kilos belastning. Längd: 
90 cm.

Straigt 190 uppfällbart handtag. 
Klarar 190 kilos belastning. Längd: 
90 cm.

Straigt 220 uppfällbart handtag. 
Klarar 190 kilos belastning. Längd: 
76 cm.
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Badkar med justerbar höjd
Höjden ställs enkelt in med medföljande fjärrkontroll. Det är 
gott om utrymme undertill, från båda sidor, vilket gör det 
möjligt att använda en mobil lyftanordning vid behov. 
Finns i 3 storlekar
160 x 70 cm art-nr. 40-14156 
170 x 75 cm art-nr. 40-14157 
180 x 80 cm art-nr. 40-14158

Skyddsgrind för badkar 
Art-nr. 40-14186 för 160 cm 
Art-nr. 40-14187 för 170 cm 
Art-nr. 40-14188 för 180 cm

Låsbara hjul för badkar 
Art-nr. 40-14111 för 60 cm 
Art-nr. 40-14112 för 70 cm 
Art-nr. 40-14113 för 80 cm

Duschsängar i olika utförande. Kontakta LIB 
för mer information.

Tillbehör
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Duschstol
Stabil duschstol som passar bra i mindre uttrymmen. Stolen 
går att fälla upp när den inte används, och dess utformning och 
material gör den skön och trygg vid användning.

Tillbehör
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Sits med stödben
Art-nr. 40-43011

Sits utan stödben
Art-nr. 40-43016

Ryggstöd
Art-nr. 40-43030

Arm- och ryggstöd
Art-nr. 40-43025

Arm- och ryggstöd
Art-nr. 40-43043

Flexibel höjdjustering
Art-nr. 40-43044
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Ergonomisk bädd för dusch/
påklädning

Att duscha eller byta kläder liggande förutsätter en höj-och 
sänkbar bädd för trygga förflyttningar och en arbetshöjd 
anpassad för den som hjälper till.  Vår duschbädd uppfyller 
kraven och lite till; designen är extremt bekväm för båda 
parter. Bäddmadrassen är indelad i 4, 5 eller 6, löstagbara 
delar (mjuk/hårdare) för optimalt stöd och enklare rengöring 
efteråt. Transparenta sidoskydd som tillval ger ökad 
trygghet och praktiskt stänksskydd. Gavlar och sidor i 
aluminium finns som tillval. Hela bädden kan fällas upp för 
att spara plats.
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Art-nr. 40-25029

Art-nr. 40-25031 Art-nr. 40-25038 Art-nr. 40-25036

Art-nr. 40-25026 Art-nr. 40-25023

Tillbehör

Utförande och mått

Bäddmadrassen är indelad i löstagbara 
delar för enkel rengöring.
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Grepp- och balansstöd  
i dusch och bad
Ett extra handtag ger trygghet i badrummet. Våra stadiga, 
hygieniska grepp- och balansstöd görs i en mängd modeller 
för enkla, trygghetshöjande åtgärder i dusch och bad.  
Stöden kan även användas som handdukshållare i en 
enhetlig badrumsinredning.
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Max kapacitet 250 kg 
Art-nr. 40-44113

Max kapacitet 250 kg 
Art-nr. 40-44112

Max kapacitet 200 kg 
Art-nr. 40-44108

Max kapacitet 160 kg 
Art-nr. 40-44109

Max kapacitet 120 kg 
Art-nr. 40-44110

Max kapacitet 250 kg 
Art-nr. 40-44111

Raka stödhantag
Tillverkad av vitlackerad aluminium. 
Det stående handtaget har hållare för 
duschmunstycke.

L-formade stödhantag
Tillverkad av vitlackerad aluminium. 
Det stående handtaget har hållare för 
duschmunstycke.

T-formade stödhantag
Tillverkad av vitlackerad aluminium. 
Det stående handtaget har hållare för 
duschmunstycke.
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Mobilio skötbädd

*Trådkorg 1 stk.
Art.nr. 40-25714

Trådkorgar 2 stk.
Art.nr. 40-25715

Batteripaket inklusive 
kabelhållare. 
Art.nr. 40-30762

* Endast till modeller utan 
sidogavel

Låsbar Centralbroms
Art.nr. 40-30750 till 
40-30760 

Flexibel höjd: 65-100 cm. 
Maxbelastning: 120 kg.

Madrass:  120 cm lång och 3 
cm tjock (90-190 cm lång)

Sidogavel til gavel:  
56 cm fast.

Sidogavel till front: 
bädd 90-120 cm, gavel 88 cm
bädd 120-190 cm, gavel 128 cm

Art.nr. 40-25760

Art.nr. 40-25709

Art.nr. 40-25970
Art.nr. 40-25972

Art.nr. 40-25772 

Art.nr. 40-25709 

Art.nr. 40-25971
Art.nr. 40-25973

Art.nr. 40-30404
från 40-30401 till 40-30411

Art.nr. 40-30422
från 40-30419 till 40-30429

Höj- och sänkbar bädd med bromsbara hjul. Höjden justeras elektriskt, 
mellan 65-100 cm med den medföljande trådbundna manöverkontrollen.  
En väl tilltagen stickkontakt i 3 meters längd som standard och 
batteripack för sladdlös användning finns som tillval.

Bädden finns i två utförande, med eller utan sidogavel efter behov.

Madrass med halksäker undersida och avtorkningsbar  
ovansida finns som tillbehör.

 Längd 90-190 cm Bredd 70 cm Bredd 80 cm

 Tillbehör Bredd 70 cm Bredd 80 cm

Teknisk information

Övriga tillbehör
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Vario skötbädd

Flexibel höjd: 30-100 cm. 
Maxbelastning: 150 kg.

Flexibel höjd: 30-100 cm. 
Maxbelastning: 150 kg.

Madrass: 120 cm lång och  
3 cm tjock (finns 90-190 cm).

Art.nr. 40-25760 Art.nr. 40-25772 

Art.nr. 40-30604

Art.nr. 40-30804

Art.nr. 40-30622

Art.nr. 40-30822

Höj- och sänkbar bädd med väggkonsol. Höjden justeras elektriskt, 
mellan 30-100 cm med den medföljande trådbundna manöverkontrollen. 
Bädden stannar mjukt vid höjning och sänkning.

När bädden inte är i bruk kan den enkelt fällas upp för att spara 
utrymme. Bädden finns i två utförande, med eller utan sidogavel efter 
behov.

Madrass med halksäker undersida. sidogavel och trådkorgar finns som 
tillbehör. Sidogavel och trådkorgar kan endast användas på modeller 
med sidogavel. 

 Längd 90-190 cm Bredd 70 cm Bredd 80 cm

 Längd 90-190 cm Bredd 70 cm Bredd 80 cm

 Tillbehör Bredd 70 cm Bredd 80 cm

Teknisk information utan sidogavel

Teknisk information med sidogavel

Väggkonsol:  Höjd 117 cm och bredd 60 cm. Avstånd från vägg till bädd 18 cm..
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Get-Up
Mobilt gå-bord med elektrisk höjdinställning.

Höjden justeras mellan 75-135 cm med den medföljande 
trådbundna manöverkontrollen. 

Bordet är försett med underarmsstöd och handgrepp som 
hjälp när användaren reser sig.

Get-Up används till fysioterapi eller i hemmet för dagliga 
aktiviteter i stående ställning.

Get-Up

Tillbehör

Teknisk information

Elektrisk höjdindställing 75-135 cm. Mobil. 

Bordsyta 79x68 cm i massivt bokträ inklusive s.k 
boomerang Ø 40cm, kontrollpanel, armstöd, handgrepp och 
4 stycken låsbara hjul.

Art.nr. 10-76261

System för kroppsresning, 
elektrisk 220V AC. 
Art.nr. 10-76303

Fotstöd. 
Art.nr. 10-76322

Knästöd. 
Art.nr. 10-76320

Ryggstöd. 
Art.nr. 10-76314
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Rationell köksförnyelse!
LIBs kökskatalog innehåller produkter och lösningar för 
en flexibel köksförnyelse. Det kan räcka med att byta 
köksluckor i befintliga stommar för att få ett nytt fräscht 
kök. Ibland behöver man modernisera ytterligare och byta 
ut en stomme eller två – det är inga problem. Allt vi gör 
kan måttanpassas och kommer passa även i din bostad. 
Vår service innefattar köksplanering och ritning för att 
resultatet ska bli precis så som du önskar. Varken mer eller 
mindre! 

Köksförnyelse
och inredningar för hela lägenheten

Kök/köksförnyelse Bostadsanpassning Skolmöbler Rostfritt

Luckbyte  sid 6

Hela kök  sid 24

Garderob sid 30

Badrum sid 34

Golv  sid 38 

Åre Varmgrå Akryl.  
Grå/grå. Slät yta. 

Alla luckor måttanpassas. vår rationella 
produktion tillverkar dem på 2 veckor! 
Våra bästsäljande luckor är laserkantade, vilket innebär en 
tåligare, lättare och mer miljövänlig produkt.

Många av våra laserkantade luckor finns även i 
vitrinutförande. Produktionstiden är då fyra veckor och 
luckorna levereras med eller utan glas. 

Åre fjällek, Ljus ek. Svag struktur.Smögen Svart.  
Högblank. Slät yta

Smögen Vit.  
Högblank. Slät yta. 

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD

LIB har en hel katalog fylld med flexibla 
kökslösningar. Beställ våra kataloger eller 
gå in på vår hemsida: www.libluck.se

Alla stommar kan måttanpassas
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 för stommar 3 veckor!

U
TM

ÄRKT MILJÖVAL

LASERKANTAD
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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, skolmöbler - 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

Regionsäljare 
Lotta Wålberg 033-27 17 25  
Lennart Bergh 033-720 59 73 
Roger Eriksson 033-720 59 72  
 
Säljkoordinator 
Madeleine Persson 033-720 59 74 
 
Försäljning & avtal 
Henrik Ripa 033-720 59 71

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 förnyelse 

LIB gör det 10 000 gånger om året

Inredningar till bostadsbolag 
och kommuner

Köksförnyelse
och inredningar för hela lägenheten

Kök/köksförnyelse Bostadsanpassning Skolmöbler Rostfritt

Luckbyte  sid 6

Hela kök  sid 24

Garderob sid 30

Badrum sid 34

Golv  sid 38 Rostfritt
Diskbänkar, Stänkskydd, Sockelskydd och köksblandare

Kök/köksförnyelse Bostadsanpassning Skolmöbler Rostfritt

Diskbänkar  sid 4

Bänkskivor sid 12

Stänkskydd  sid 14

Tvätthoar sid 15

Tillbehör  sid 16

Blandare  sid 20

Skolmöbler
Anpassningsbar inredning för kommande generation

Kök/köksförnyelse Bostadsanpassning Skolmöbler Rostfritt

Bord  sid 5

Skåp  sid 9

Hyllor  sid 16

Höj- och sänkbara elevbord

anpassning
Bostads- kök

badrum
garderob

Kök/köksförnyelse Bostadsanpassning Skolmöbler Rostfritt

Kök  sid 4

Köksplanering sid 11

Smarta tillval sid 12

Tryggt & säkert sid 16

Badrum sid 20

Luck &
 In

redn
in

gsB
olaget 20

17-0
2

Beställ vår andra kataloger.
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www.libluck.se Med reservation för tryckfel.


