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Därför skall du välja LIB!
Vi kan det här med inredning

Projektledning

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.

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.

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 beläggning, men det uppger vi i så fall vid beställningen).

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

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

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.

Välkommen!
LIBs samarbetar med ytterst skickliga och dynamiska företag för att skapa det unika erbjudandet LIB paketerar. Samarbetena bygger på både standardiserade 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.
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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.

NY!

NY!

NY!

NY!
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LIB är flexibla och måttanpassar allt
sömlöst – även diskbänkar i bredd,
djup och höjd!
LIBs diskbänkskollektion Lahti och Desire är både praktiska
och lättskötta. Lahti och Desire tillverkas av rostfritt stål och är
hygieniska, slitstarka och lätta att hålla rena.
Planera och välj diskbänken efter dina behov. Välj hur lång och
djup den ska vara. Diskbänkarna är förstärkta och kan väljas
med håltagning för inbyggnadshäll mm.
Lahti måttanpassas även avseende bostadsanpassning med en
grundare ho. En diskbänk för alla miljöer där kvalité och funktion
är extra viktig.
Tvätta, stek, koka, diska, stänk, skvätt och njut – varje dag är en
bekymmersfri köksdag med LIBs Lahti diskbänkar.
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Bostadsanpassning
Kök/köksförnyelse

Bostadsanpassning
Kök

sid 4

Köksplanering

sid 11

Smarta tillval

sid 12

Tryggt & säkert sid 16
Badrum

sid 20

Skolmöbler

kök
badrum
garderob
Rostfritt

Måttanpassad 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.

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

400

800-1000

340

710
= Kranplacering
Högerställd

Djup mm

Centrerad

Höjd mm

Vänsterställd

Lahti A
Bredd mm

OBS! Kräver minst 800 mm diskbänkstomme. Produktionstid 2
veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt
tillkommer.

Extrautrustning finns längre bak i broschyren.
Bänkskåpets
minimibredd

Korgbottenventil
medföljer
Cut-2

Cut-7

Silent-1

Silent-3

Y-1560

CUT-9
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Måttanpassad
med 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.
Korgbottenventil
medföljer

Bänkskåpets
minimibredd

Ordernr:

Beställning

Extrautrustning finns längre bak i broschyren.

Projektnr:

Kund/ hyresgäst

Beställare/ bostadsbolag/ återförsäljare

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

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

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

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

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

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

Tel: ....................................................................................... Lgh.nr: ..............................................................

Märkning: ........................................................................................................................................................
Önskad Lev.vecka: ....................... Förs.dat: ...................... Ansv.ref: .............................................
Leveransadress
Namn: ................................................................................................................................................................

Lahti diskbänkar

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

Anpassningsbar i bredd, 600-3000 i 5 mm intervall

Cut-2

Cut-7

Silent-1

Silent-3

Y-1560

Djup 600, 610 eller 620 mm

Teleavisering: ................................................................................................................................................

CUT-9
Rostrfritt
Dropplist

Höjd 30 mm

Fukttålig MDF-skiva

Diskbänk Lahti A

Diskbänk Lahti F

Måttangivelse

620 mm

620 mm

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

Bredd

OBS! Kräver minst 600 mm diskbänkstomme

OBS! Kräver minst 600 mm diskbänkstomme

Hoarnas placering. Ange avstånd från

Kryssa för hoarnas placering. Ange avstånd

Kryssa för hoarnas placering. Ange avstånd

vänsterkant minimum 40 mm: ..........................

från vänsterkant minimum 40 mm: ....................

från vänsterkant minimum 40 mm: ....................

Center

Höger

Antal av samma diskbänk: ..................................

Vänster

Center

Höger

Antal av samma diskbänk: ..................................

Center

Höger

Antal av samma diskbänk: ..................................

LIB, Luck & InredningsBolaget, Box 23, 501 13 Borås. Tel 033-27 17 00, Fax 033-27 17 05, e-post: order@libluck.se

Passbit 140 mm hög
Hyllplan, bredd: ....................... Djup: .......................

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

340

500
= Kranplacering
Högerställd

Centrerad
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Vänster

Set med 3 korgar

Vänsterställd

OBS! Kräver minst 600 mm diskbänkstomme. Produktionstid 2
veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt
tillkommer.

500
Bredd

OBS! Kräver minst 780 mm diskbänkstomme

Vänster

1405-1600

340

600, 610, 620

Djup

600, 610, 620

30

Håltagning för kran

170

540

Bredd

400

30

1205-1400

340

1005-1200

620 mm
Bredd: .................... ange i 5 mm intervall.

Håltagning för kran

340

340

710

600 mm
610 mm

Bredd: .................... ange i 5 mm intervall.

Djup

600, 610, 620

400

30

Standarddjup:

600 mm
610 mm

Djup

600-1000

Måttangivelse

Standarddjup:

610 mm

Håltagning för kran

Djup mm

Diskbänk Lahti L

Måttangivelse
600 mm

Bredd: .................... ange i 5 mm intervall.

Höjd mm

Upphöjd kantprofil

Stadig underbyggnad

Standarddjup:

Lahti L
Bredd mm

2
30

Under förutsättning att diskbänken är tillräckligt stor går
det att göra hål även för spishäll.

Måttanpassad 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.

600, 610, 620

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.

340

400

30

1005-1200

340

620-1000

170

540
= Kranplacering
Högerställd

Djup mm

Centrerad

Höjd mm

Vänsterställd

Lahti F
Bredd mm

Yta: slät eller Deko-mönstrad.

Extrautrustning finns längre bak i broschyren.
Bänkskåpets
minimibredd

Korgbottenventil
medföljer
Cut-2

Cut-7

Silent-1

Silent-3

Y-1560

CUT-9
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NY!

Det går bra att fälla in spishäll.

Lahti Desire – Måttanpassad
modernism
Lahti Desire följer en minimalistisk designtrend, som framhävs genom de
kantiga hoarna. En designad korgbottenventil korresponderar med diskbänkens
rena, moderna linjer.
De praktiska tillbehören, avrinningskärlet av rostfritt stål med silikonkanter
och skärbrädan av värmebehandlat trä med fötter av plast, underlättar
kökssysslorna.
Lahti Desire, förenar rostfritt stål och trä till en harmonisk helhet. Lahti Desire är
ett inredningselement i hemmet, en riktig fröjd för ögat.
Det flexibla djupet, från 600 – 960 mm gör denna diskbänk även lämplig som
köksö.

Tack vare det flexibla djupet på Lahti Desire, löser vi behov
ändå upp till 960 mm djup.
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Upphöjd kantprofil.

Bänkskåpets
minimibredd

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

Desire L
Bänkskåpets
minimibredd

Utrustning

Y-1120

Silent-1

Extrautrustning

Cut-4

Cut-7

Y-1560

Cut-8

Extrautrustning finns längre bak i broschyren.

Höjd mm

Djup mm

630-1000

30

600, 610, 620, 640

1005-1400

30

600, 610, 620, 640

1405-1800

30

600, 610, 620, 640

1805-2200

30

600, 610, 620, 640

2205-2600

30

600, 610, 620, 640

2605-3000

30

600, 610, 620, 640

630-1000

30

700, 720, 730

1005-1400

30

700, 720, 730

1405-1800

30

700, 720, 730

1805-2200

30

700, 720, 730

2205-2600

30

700, 720, 730

2605-3000

30

700, 720, 730

1200-1600

30

900-960 ( 5 mm intervall)

1605-1800

30

900-960 ( 5 mm intervall)

1805-2160

30

900-960 ( 5 mm intervall)

Desire M
Bänkskåpets
minimibredd

Utrustning

Y-1120

Silent-1

-960

Bredd mm

55
63

Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 55 mm
*S-måttet avser avståndet från bänkskivans kant
till kanten av hon.

Extrautrustning

Cut-4

Cut-7

Y-1560

Cut-8

CUT-10

Extrautrustning finns längre bak i broschyren.

Höjd mm

Djup

510-600

30

600, 610, 620, 640

605-1000

30

600, 610, 620, 640

1005-1400

30

600, 610, 620, 640

1405-1800

30

600, 610, 620, 640

1805-2200

30

600, 610, 620, 640

2205-2600

30

600, 610, 620, 640

2605-3000

30

600, 610, 620, 640

630-1000

30

700, 720, 730

1005-1400

30

700, 720, 730

1405-1800

30

700, 720, 730

1805-2200

30

700, 720, 730

2205-2600

30

700, 720, 730

2605-3000

30

700, 720, 730

1200-1600

30

900-960 ( 5 mm intervall)

1605-1800

30

900-960 ( 5 mm intervall)

1805-2160

30

900-960 ( 5 mm intervall)

600-960

Bredd mm
mm

55
51

Hodjup: 180 mm
Min. s-mått*: 55 mm
*S-måttet avser avståndet från bänkskivans kant
till kanten av hon.
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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.

NY!
Se mer i LIBs katalog för
bostadsanpassning

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.

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.
Bänkskåpets
minimibredd

400

Djup mm

340

710
= Kranplacering

Extrautrustning finns längre bak i broschyren.

Korgbottenventil
medföljer
Cut-2

10

Högerställd

Höjd mm

Centrerad

Lahti A
Bredd mm

Hodjup anpassning 120 mm
Hodjup standard 180 mm
Vänsterställd

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.

Cut-7

Silent-1

Silent-3

Y-1560

CUT-9

Vi har mer än diskbänkar för
bostadsanpassade kök
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.
Utöver flexibla disbänkar har vi ett stort sortiment av hjälpmedel som
underlättar vardagen för funktionshindrade.

Flexi Electric & Flexi Manual

Flexi Basic

Konsoler för arbetsbänkar

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

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

För arbetsbänkar vars höjd bara
behöver justeras vid enstaka tillfällen.
Två personer krävs för att lyfta bänken
och justera höjden.
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Måttanpassade bänkskivor
i rostfritt stål
Äntligen kan ni utrusta studentbostäder och exklusiva moderna lägenheter med
LIBs bänkskivor i rostfritt stål. Med Lahti bänkskivor får ni en extremt slitstark
produkt med en hög finish.
Stadig underbyggnad
fukttålig mdf-skiva
och -stödprofil.

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

700-serien

900-serien

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

Djupet på bänkskivan är 700, 720 eller
730 mm.

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

Tjockleken är 30/40/50 mm.

Tjockleken är 30/40/50 mm.

Tjockleken är 30/40/50 mm.

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

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

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

Rak alt. upphöjd kantprofil.

Rak alt. upphöjd kantprofil.

Rak alt. upphöjd kantprofil.

Längd mm

Längd mm

Längd mm

500-600

500-600

1200

605-1000

605-1000

1205-1600

1005-1400

1005-1400

1605-1800

1405-1800

1405-1800

1805-2160

1805-2200

1805-2200

2205-2600

2205-2600

2605-3000

2605-3000

Håltagning för häll
Hålets placering för hällen går att variera i steg om 5 mm. Minsta avstånd
mellan diskho och häll är 100 mm.

2
30

30

Håltagning för häll
Öppning för spishäll
Rak kantprofil

12

Upphöjd kantprofil

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

Lahti bakkantlist
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.

600 – 3000 mm

58 mm

10 mm

Längd 800–3000 mm, med 5 mm
intervaller. Passar Lahti heltäckande
diskbänkar. Monteras separat på disk
bänken. Levereras med dubbelhäftande
tejp.

Lahti bakkantlist
600 - 800 mm
Över 800 tillkommer/100 mm
Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt
från tillverkaren. Emballage och frakt
tillkommer.

Borstad rostfri stål

Lahti skåpsockel
Lahti skåpsockel
djup
50–200 mm

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 50200 mm. Skåpsockel debiteras per
kvadratmeter. Exempel, skåpsockel
2500 mm x 150 mm = 0,375 m2).

Minimidebitering 0,1 m2
tjocklek 0,8 mm

längd 100–2500 mm

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

Ytmönster: slät eller Deko-mönstrad.
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Lahti stänkskydd
Lahti 300+
djup
300–700 mm

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.

tjocklek 8 mm

Minimidebitering 0,5 m2

längd 200–3000 mm

Ytmönster: slät. Monterad på mdf-skiva
och metallplåt. Tjocklek 8 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).
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Lahti US
Minimidebitering 0,1 m²
djup
201–1250 mm

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

tjocklek 0,8 mm

längd 100–2500 mm

Ytmönster: slät, eller Deko-mönstrad
(Deko max 710 mm höjd).

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

Väggmonterad tvättho
Planbottenho för tvättstuga eller städskåp med
stänkskydd.

Propp, stänkskydd
och konsoller
medföljer

Tillverkad av rostfritt stål.
Hodjup: 140 mm.

RSK 803 63 04
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Originaltillbehör
Skärbrädor
Våra skärbrädor är tillverkade av värmebehandlad massiv
ask och är både vackra och praktiska. Använd dem som
hjälp i köksarbetet eller varför inte till servering och
dukning?
I sortimentet ingår sex olika skärbrädor. Några av
skärbrädorna är utrustade med tassar av plast, som
hindrar dem från att glida. Skärbrädan går att placera
både ovanpå bänkskivan och ovanpå diskhon. Ur
produktskrivningen framgår vilka hoar och produkter som
passar ihop.

5

36
m

m

m

m

m

m

8

0

36

37

5 mm

20 mm

20 mm

m

m

m
195

m
250

Skärbräda

250

mm

Skärbräda

Skärbräda

Skärbräda av värmebehandlat ask
med fötter av plast.

Skärbräda av värmebehandlat ask
med fötter av plast.

Skärbrädan är tillverkad av slagtåligt,
härdat glas. Den kan diskas i
diskmaskin och är lätt att hålla ren.

Skärbräda

Skärbräda

Skärbräda

RSK nr. 800 57 66

RSK nr. 800 57 80

RSK nr. 800 57 83

0
44

0

m

37

m

m

m

20 mm

5 mm
0

250 mm

20

mm

Skärbräda

Skärbräda

Skärbrädan är tillverkad av slagtåligt,
härdat glas. Den kan diskas i
diskmaskin och är lätt att hålla ren.

Värmebehandlat ask med fötter av
plast.

Skärbräda

Skärbräda

RSK nr. 800 57 85

RSK nr. 800 58 08
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Avrinningskärl & hjälpho
Hemmets bästa i rostfritt, vackert och fungerande. Att
tvätta, skölja och låta rinna av går enkelt med hjälp av
sköljhon och avrinningskärlet. Silent avrinningskärl och
hjälpho med silikonkanter dämpar ljuden under arbetet.
Med LIBs köksutrustning förvandlas diskhon från en
tvättplats till en matlagningsplats.

m

m

m

m

5

0

36

37

50 mm
195

100 mm

mm

195

mm

Avrinningskärl

Hjälpho

Material rostfritt stål med kant i silikon.

Material rostfritt stål med kant i silikon.

Utrustningspaket

Utrustningspaket

RSK nr. 800 56 87

RSK nr. 800 56 92

37
0

5
36

m
m

m

m

m

m

m

0

m

37

0

37

5 mm

20 mm
195

mm

195

250

mm

mm

195

mm

Skärbräda och avrinningskärl

Skärbräda och avrinningskärl

Skärbräda av värmebehandlat trä med fötter av plast.
Avrinningskärl av rostfritt stål med kant i silikon.

Skärbräda av härdat glas. Avrinningskärl av rostfritt stål
med kant i silikon.

Utrustningspaket

Utrustningspaket

RSK nr. 800 57 84

RSK nr. 800 57 84
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Korgbottenventil

Korgbottenventilens löstagbara skräpsil i rostfritt
stål är lätt att tömma.

Övriga tillbehör
LIBs tillbehör finns till för att underlätta arbetet i köket. Därför är de inte bara
anpassade efter bänkar och diskhoar, utan också för att vara lätta att rengöra
– och för att se snygga ut. När du kompletterar ditt kök med våra tillbehör, blir
vardagen i köket till en fest!

Sil för korgbottenventil
Rostfritt stål och plast.
Ø 90 mm
RSK nr. 800 54 96

Propp
Gummi.
Ø 90 mm
RSK nr. 800 54 93

LIBs hoar levereras med utrymmessnåla
vattenlås. Under vattenlåset finns det plats för
t.ex. källsorteringsvagnar.

m

55 mm

82 m

Diskmedelspump
Designskydd

Designskydd

Rostfritt stål och plast.

Rostfritt stål och plast.

Fylls på uppifrån. Material förkromad
metall, behållare av genomskinlig
plast. Behållarens djup från bänkens
yta 270 mm. Behållarens volym 5 dl.

Ø 90 mm

Ø 90 mm

Diskmedelspump

RSK nr. 800 54 27

RSK nr. 800 57 32

RSK nr. 800 54 99
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8
36
mm

5 mm
250

mm

Silikonunderlägg
Silikonunderlägget LIB är ett behagligt och mångsidigt
användbart allroundunderlägg i köket. Silikonunderlägget
skyddar köksytorna både mot hetta och fukt. Det fungerar
som en avställningsyta för all köksutrustning, allt från
kastruller till slevar. Det böjliga silikonunderlägget dämpar
slammer och tål hetta upp till 250°C grader.
Tillverkad av värmetålig silikon.
RSK nr. 800 57 63

Rationell köksförnyelse!

Köksförnyelse
och inredningar för hela lägenheten

Kök/köksförnyelse
Luckbyte

sid 6

Hela kök

sid 24

Garderob

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.

Bostadsanpassning

Skolmöbler

Rostfritt

sid 30

Badrum

sid 34

Golv

sid 38

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.

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

Smögen Svart.
Högblank. Slät yta

Åre Varmgrå Akryl.
Grå/grå. Slät yta.

Åre fjällek, Ljus ek. Svag struktur.
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RSK nr 8303272

LIB NAUTIC
ENERGIEFFEKTIV KÖKSBLANDARE

ENERGISMART!

Svängbar pip i 110°.
Slagbegränsningar för 60° och för fast pip
medföljer.

Spak för funktionsanpassning finns
som tillval.

Justerbara vatten- och
energisparfunktioner som
standard.

Svensktillverkad i Vårgårda.

Uttag för bänkdiskmaskin.
Diskmaskinsavstängning med kall- eller
varmvatten genom en enkel justering.

Smidig montering
med ett ”enhandsgrepp”.

Med LIB är det enkelt att välja 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.
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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

Fullt flöde

≈ 10°C

≈ 55°C
Komfortflöde
Stängd

≈ 42°C
Komforttemperatur
Vattensparfunktion

Energisparfunktion

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 l/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.

Tillval
vridbar anslutningsvinkel
för anslutning av bänkdiskmaskin.
RSK nr 830 33 11
spak för Funktionsanpassning krom
RSK nr 861 31 00

spak för Funktionsanpassning blå/röd
RSK nr 861 31 17

stabiliseringsstag
för ostadiga bänkskivor, passar alla GBG blandare
med M8 pinnskruv.
RSK nr 859 19 48
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Skötselanvisning
Rostfritt stål
Rostfritt stål är ett hygieniskt, lättskött och säkert ytmaterial i köket. Stålets släta och homogena yta tål fukt och större
vattenstänk väl, och förhindrar bakterier och andra mikroorganismer från att fastna och växa.
Grundregeln vid rengöring av rostfritt stål är enkel: tvätta, skölj, torka. Undvik skurpulver och stålull, eftersom de
repar ytan. Putsa arbetsytorna i längdriktningen för bästa resultat. Diskhoarna putsas med en cirklande rörelse. Vi
rekommenderar starkt basiska (pH över 12) rengöringsmedel, t ex Jif Cream för rengöring av diskbänken.
Rengör diskbänken regelbundet så att ytan förblir jämn och hygienisk och så att det inte bildas kalkfläckar på ytan.
Tänk på att: rostfritt stål får repor vid normal användning. Under årens lopp blir ytan något mattare och enstaka repor
syns inte längre lika tydligt. På mönstrade ytor syns repor inte lika tydligt som på släta ytor.

Massivt trä/Skärbrädor
Askträet som används i skärbrädorna hettas upp genom värmebehandling under hög temperatur. I värmebehandlad ask
förbättras fuktbeständigheten betydligt.
Skötselanvisning för värmebehandlad ask: behandla skärbrädan på båda sidor med paraffin- eller matolja vid behov.
Blötlägg inte. Låt torka på ett luftigt ställe.
Behandla skärbrädan med olja regelbundet så att den inte suger upp fukt. Tänk på att: den oljade ytan på massivt trä tål
fukt väl, men inte hetta. Lägg alltid ett underlägg under heta kärl!
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Material

Rostfritt stål

Massivt trä

Glas

Slät

Värmebehandlad ask

Slagtåligt härdat glas

Rostfritt stål

beroende på ho- och diskbänksmodell.

Rostfritt stål är ett modernt, bekymmerfritt och säkert
material i köket. Det tål fukt och även större vattenstänk
väl. Rostfritt stål är ett naturligt alternativ som ytmaterial
i närheten av diskbänkar, ugnar eller hällar, där man vill
ha ett material som är hygieniskt, lättskött och som tål
matlagning och vattenstänk. Stålets släta och homogena
yta förhindrar bakterier och andra mikroorganismer från
att fastna och växa. Tack vare korrosionsbeständigheten
hos rostfritt stål tål ytan även hemmakockens mer
utmanande ingredienser, såsom tomat, paprika eller starka
frukt- och grönsakssafter som kan orsaka problem på
andra ytmaterial.

Stål får repor vid normal användning och under årens lopp
blir ytan något mattare. Enstaka repor syns inte längre lika
tydligt. På mönstrade ytor syns repor inte så tydligt som
på släta ytor. Rengör diskbänken regelbundet så att ytan
förblir jämn och hygienisk och så att det inte bildas t.ex.
kalkfläckar på ytan.

Den vackra, blänkande, gråskimrande ytan hos rostfritt
stål passar både i moderna och traditionella kök. Rostfritt
stål finns antingen som slät, slipad yta eller som mönstrad,

Rostfritt stål är ett lättskött material. Grundregeln vid
rengöring är enkel: tvätta, skölj, torka. Undvik skurpulver
och stålull, eftersom de repar ytan. Det lönar sig att putsa
ytor tillverkade i rostfritt stål i längdriktningen. Diskhoarna
putsas med en cirklande rörelse. Vi rekommenderar starkt
basiska (pH över 12) rengöringsmedel, t.ex. Jif Cream för
rengöring av diskbänken. Noggrannare anvisningar om
rengöring finns på Stalas webbplats: www.stala.se.

Massivt trä

Glas

Det massiva träet i LIBs skärbrädor ger en naturlig och
ombonad stämning i köket. I sin egenskap av naturmaterial
skapar det en elegant och varm kontrast till de rostfria
stålytorna.

LIBs glasskärbräda tillverkas av slagtåligt, härdat glas. Den
är hållbar och kan diskas i maskin men är också lätt att
rengöra under rinnande vatten. Glasskärbrädan är mycket
hygienisk och kan användas ovanpå arbetsbänken eller
diskhon, där den passar perfekt.

Askträet som används i skärbrädorna hettas upp genom
värmebehandling under hög temperatur. I värmebehandlad
ask förbättras fuktbeständigheten betydligt. Genom
värmebehandling blir materialets färg genomgående
mörkare.
Den oljade ytan på massivt trä tål fukt väl, men inte hetta.
Lägg alltid ett underlägg under heta kärl. Det praktiska
silikonunderlägget som finns iLIBs urval av kökstillbehör
tål hetta upp till 250˚C och är ett behändigt underlag under
heta kastruller, ugnsplåtar och all köksutrustning.
Trä är ett varmt och levande material som rätt skött bara
ser bättre ut då det används. Ytan hos massivt trä kan
slipas och ytbehandlas på nytt vid behov.
Skötselanvisning för värmebehandlad ask: behandla
skärbrädan på båda sidor med paraffin- eller matolja vid
behov. Blötlägg inte. Låt torka på ett luftigt ställe. Behandla
skärbrädan med olja regelbundet, så att den inte suger upp
fukt.
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Köksförnyelse

Skolmöbler

och inredningar för hela lägenheten

Kök/köksförnyelse

Bostadsanpassning

Skolmöbler

Anpassningsbar inredning för kommande generation

Rostfritt

Kök/köksförnyelse

Bostadsanpassning

Skolmöbler

Luckbyte

sid 6

Bord

sid 5

Hela kök

sid 24

Skåp

sid 9

sid 30

Hyllor

sid 16

Garderob
Badrum

sid 34

Golv

sid 38

Rostfritt

Bostadsanpassning

Rostfritt

Diskbänkar, Stänkskydd, Sockelskydd och köksblandare

Kök/köksförnyelse

Bostadsanpassning

Skolmöbler

Rostfritt

Kök/köksförnyelse

Bostadsanpassning

Diskbänkar

sid 4

Kök

sid 4

Bänkskivor

sid 12

Köksplanering

sid 11

Stänkskydd

sid 14

Smarta tillval

Tvätthoar

sid 15

Tryggt & säkert sid 16

Tillbehör

sid 16

Badrum

Blandare

sid 20

Skolmöbler

kök
badrum
garderob
Rostfritt

sid 12
sid 20

Höj- och sänkbara elevbord

Beställ vår andra kataloger.
Flexibel förnyelse
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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.

AD

LIB gör det 10 000 gånger om året

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
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www.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

Med reservation för tryckfel.

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

Luck & InredningsBolaget 2017-02

Inredningar till bostadsbolag
och kommuner

