ROSTFRITT
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Diskbänkar och stänkskydd ska vara
hygieniska, slitstarka och lätta att hålla
rena.

Komplettera gärna med bakskantslister,
stänkskydd och socklar i rostfritt stål för en
optimal proffskänsla.

LIBs diskbänkskollektion görs i rostfritt
stål – ett modernt, bekymmersfritt och
heltäckande bänkmaterial. Välj en eller flera
hoar med rejäla avlastningsytor för bästa
arbetsmiljö.

Tvätta, stek, koka, diska, stänk, skvätt
och njut – varje dag är en bekymmersfri
köksdag med Lahti diskbänkar!

Diskbänkskollektion Lahti är både praktisk
och lättskött. Den finns i tre olika djup och
kan måttanpassas med 5 mm intervaller på
längden.

Nyhet! Underlimmade hoar
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Utmärkt val!
djup 600, 610, 620

upphöjd kantprofil

bredd 600 - 3 000
i 5 mm intervall

85%
återvunnet
material
även som
bänkskiva
slätmönstrad

fukttålig MDF-skiva

stadig stödprofil

Våra individuellt anpassade rostfria diskbänkar erbjuder nästan obegränsade
valmöjligheter. Dessutom är det vackra
ytmaterial både tidlöst och klassiskt.

Det är också ett ekologiskt och återvinningsbart material - över 85% av det
stål som används i våra diskbänkar är
återvunnet!

Bänkarna, tillverkade i högklassigt rostfritt
stål, är hygieniska, slitstarka och lätta att
hålla rena. De är mycket robusta tack vare
en stadig underbyggnad bestående av en
fukttålig MDF-skiva och en stadig stödprofil.

En nyhet är att det numera även går att få
underlimmade hoar från LIB.

Hos oss kan du dessutom få hål för köksblandare utan extra kostnad när du beställer
rostfritt. I en lägenhet där det lagas mycket
mat är rostfritt stål både ett praktiskt och
tåligt materialval.
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Diskbänk

från

2 583:-

Lahti A - två hoar med avlastningsyta
Heltäckande, måttanpassad diskbänk av rostfritt stål med två hoar och rejäla avlastningsytor. Monteras ovanpå bänkskåp, med minst 800 mm diskbänkstomme.
Längder från 800 – 3 000 mm i 5 mm intervall. Har upphöjd kantprofil som standard i 600,
610 eller 620 mm djup. Tjocklek: 30 mm.
Diskbänken kan beställas med hål för köksblandare (utan kostnad) och spishäll
(tilläggskostnad), så länge diskbänken är tillräckligt stor.
Produktionstid cirka 2 veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt tillkommer.

Vänsterställd
400

340

710
= Kranplacering
Högerställd

Centrerad

Praktisk korgbottenventil medföljer alltid.
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Lahti F - kompakt med två hoar
Vår heltäckande rostfria diskbänk Lahti F klarar både matförberedelser och disk galant.
Monteras ovanpå bänkskåp, med minst 600 mm diskbänkstomme. Längd från 620 – 3 000
mm i 5 mm intervall. Har upphöjd kantprofil som standard i 600, 610 eller 620 mm djup.
Tjocklek: 30 mm.
Diskbänken kan beställas med hål för köksblandare (utan kostnad) och spishäll
(tilläggskostnad), så länge diskbänken är tillräckligt stor.
Produktionstid cirka 2 veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt tillkommer.

Vänsterställd
170

540
= Kranplacering
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Högerställd

Centrerad

Praktisk korgbottenventil medföljer alltid.

400

340

340

Lahti L - perfekt för det lilla köket
Bra val i köket och grovköket. Heltäckande, måttanpassad diskbänk av rostfritt stål, med
stor ho och rejäl avlastningsyta.
Monteras ovanpå bänkskåp, med minst 600 mm diskbänkstomme. Längd från 600 – 3 000
mm i 5 mm intervall. Har upphöjd kantprofil som standard i 600, 610 eller 620 mm djup.
Tjocklek: 30 mm.
Diskbänken kan beställas med hål för köksblandare (utan kostnad) och spishäll
(tilläggskostnad), så länge diskbänken är tillräckligt stor.
Produktionstid cirka 2 veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt tillkommer.

Vänsterställd
340

500
= Kranplacering
Högerställd

Centrerad

Praktisk korgbottenventil medföljer alltid.
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Bänkskivor
Måttanpassa bänkskivan efter dina behov. Finns i flera
djupalternativ från 600 mm upp till 960 mm. Längd från 500
mm upp till 3 000 mm i intervall om 5 mm. Välj mellan rak
eller upphöjd kantprofil.
Produktionstid cirka 2 veckor. Levereras direkt från tillverkaren. Emballage och frakt
tillkommer.

SERIE

600

700

900

Djup:

600, 610, 620, 640 mm

700, 720, 730 mm

900-960 med 5 mm intervall

Höjd

30 mm

30 mm

30 mm

Längd:

500- 3 000, 5 mm intervall

500- 3 000, 5 mm intervall

1 200 - 2 160, 5 mm intervall

Rak kantprofil

Upphöjd kantprofil

2

från

8

30

30

Bänkskiva
1 956:-

Tillval
Praktisk bakkantslist som förhindrar
att vatten tränger ner mellan vägg och
bänkskiva.
Längd 800–3 000 mm, med 5 mm intervaller.
Höjd 58 mm och tjocklek 10 mm.
Monteras separat på diskbänken. Levereras
med dubbelhäftande tejp för separat
montage, alternativt skruvas listen fast.

10 mm

bredd 800 – 3 000 mm

djup
58 mm

Bakkantlist

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

300+
Borstad rostfritt stål monterad på MDF-skiva.
Bygger ungefär lika mycket som vanligt
kakel, tjocklek 8 mm. Längd 200–3 000 mm,
höjd 300-700 mm.
Ytmönster: slät.

djup
300–700 mm

Stänkskydd/ Sockel
tjocklek 0,8 mm

Minimidebitering 0,5m2.
bredd 200–3 000 mm

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

Borstad rostfritt stål, tjocklek 0,8 mm.
Monteras på helt slätt underlag. Längd 100–
2 500 mm, höjd 201-1 250 mm. Ytmönster:
slät.
US kan även användas som skåpsockel.
Monteras då på befintlig sockel. Kräver slät
yta för bästa finish. Lim eller dubbelhäftande
tejp ingår inte.
Stänkskydd och skåpsockel debiteras per
kvadratmeter. Minimidebitering 0,1 m².

djup
201–1 250 mm

US

tjocklek 0,8 mm

bredd 100–2 500 mm

Produktionstid 2 veckor. Levereras direkt från tillverkaren.
Emballage och frakt tillkommer
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Utrusta
diskbänkskåpet
Passa på att effektivisera köksförnyelsen och komplettera
diskbänkskåpen med andra bra tillbehör.

Källsortering
Välj mellan att sätta källsortering i låda eller
bänkskåp. Båda lösningarna har lock och
består av robusta kärl i plast som är lätta att
hålla rena. Tillverkade i Sverige av miljövänlig
kraftig PP-plast för lång ovarsam hantering
TVÅAN
består av två rejäla kärl med ett robust täcklock på det ena. Produkten har en bottenmonterad stabil släde som gör den lätt att
dra ut ur skåpet.
KUBEN
består av två robusta kärl med täcklock.
KUBEN monteras enkelt i botten av lådan,
och passar i alla lådor till diskbänkskåp med
måtten 400, 600 resp. 800 mm. Sidorna i
metall fungerar även som avdelare i lådan.

Säkert vatten
Säkert vatten-mattan är gjord i tålig
PP-plast, och placeras direkt på botten av
skåpet. Den finns i flera olika standardstorlekar som lätt kan anpassas till olika
bredder.
Mattan ger en tät och slät skåpsbotten som
är lätt att hålla ren.
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TVÅAN - källsortering i skåp.

KUBEN - källsortering för lådor.

Underlimmade
hoar
Till våra infällda diskbänkar och hoar har vi valt serien
Max. Max rena linjer och moderna formgivning ger maximal funktionalitet i köket i många år framöver. Diskbänken
har en mycket praktisk och robust infästning i bänkskivan,
och ett extra starkt stöd för blandare i alla modeller. En
unikt utformad botten gör att vattnet lättare rinner ut och,
tillsammans med det designade bräddavloppet,blir MX till en
vinnare i köket.

MX-40

MX-50

MX-70

Djup: 200 mm.

Djup: 200 mm.

Djup: 200 mm.

Innermått: 400/400 mm

Innermått: 500/500 mm

Innermått: 700/700 mm

Yttermått: 440/440 mm

Yttermått: 540/540 mm

Yttermått: 740/740 mm

Passar 50-bänkskåp

Passar 60-bänkskåp

Passar 80-bänkskåp

Rak alt. upphöjd kantprofil

Rak alt. upphöjd kantprofil

Rak alt. upphöjd kantprofil

440

440

540

400

400

540

740

500

500

740

700

700
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Tillsammans
förnyar vi
hyresrätten!
LIB (Luck & InredningsBolaget AB) har i 20 års tid förnyat svenska
kök åt bostadsbolag, och är idag en ledande aktör på marknaden
för luckbyten och hela kök. Vi hjälper dig med varm hand genom
hela förnyelseprocessen - från idé till färdigt montage.
LIB är den enda leverantören i Sverige som tillhandahåller laserkantade snickerier - ett bra miljöalternativ med mycket god hållbarhet och livscykelkostnad. Alla våra svensktillverkade luckor görs i
såväl standardmått (upp till 1 000 mm) som måttanpassade- allt
utifrån dina behov och önskemål.
Vi erbjuder även ett brett sortiment av dekorer, tillbehör och tillval
för standardhöjande uppgraderingar och kompletteringar. Korta
produktionstider och lägenhetspackade leveranser är andra fördelar du som kund drar nytta av.
Luck & InredningsBolaget är en del av kökskoncernen Nordic
Kitchen Group, tillsammans med Hagaköket, Härjedalskök och
Canadaköket.

Luck & InredningsBolaget AB • Box 23 • 501 13 Borås • Tel: 033-27 17 00 • www.libluck.se
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