
UPPGRADERA
förvaringen



Garderober ska vara generösa och rymliga men helst inte synas och ta plats. 

Med våra måttanpassade och flexibla lösningar är det enkelt att skapa bra 

förvaringsutrymmen på små ytor. 

Oavsett om du behöver helt nya garderober eller vill ansiktslyfta befintliga, så 

har LIB allt som krävs. Välj utseende bland våra luckor. Och säg det rum som 

inte mår bra av en spegeldörr! 

Hyllor, korgar, fack och stänger – inredningen i skåpen kan varieras i det oänd-

liga. Tänk också på att nya handtag eller knoppar på garderobsdörrar kan göra 

underverk!

Uppgradera  
både in- & 

utsida!

Maxad förvaring
på olika sätt

Uppgradera med

• nya luckor & gångjärn
• spegellucka
• skjutdörrar 
• nya handtag & knoppar
• nya trådkorgar 
• medicinskåp
• extra hyllplan & lådor
• klädstång



Helt 
ny 

Våra högskåp finns i tre olika standardhöjder; 1950, 2 100 & 2 250 mm. Djup 580 mm exkl. dörr. 

Traditionell förvaring Skjutdörrssystem

Gör en enkel uppgradering från skåp med 

utanpåliggande lucka till modern design med 

platsbesparande skjutdörrar. 

Maximal flexibilitet uppnås tack vare dörrarnas 

placering rakt framför varandra, vilket gör att  

de är helt i linje, och utan begränsningar för 

den invändiga inredningen. Enkel att montera, 

och allt nödvändigt material kommer i ett kit. 

Redan befintliga skåp uppgraderas enkelt med nya 

fina, passande luckor, handtag och gångjärn. 

Mjukstängande gångjärn hjälper till att minska 

eventuellt störande smällar och minskar slitaget på 

såväl stommar som luckor. Snabbt, enkelt och utan 

större arbetsinsats har man förnyat förvaringen för 

hyresgästen!

Trad. garderobsförnyelse:
4 nya luckor i Idre vit 

mjukstängande gångjärn
nya handtag Moa svart, cc 128

2 050:-

Garderobsförnyelse, 
skjutdörrar: 

dörrar i Idre vit 
skjutdörrsbeslag

3 350:-

Ny traditionell förvaring: 
4 nya luckor i Idre vit 

mjukstängande gångjärn
nya handtag Moa svart, cc 128

sockel med tillbehör

4 550:-

Nya  skjutdörrar: 
dörrar & överskåp i Idre vit 

skjutdörrsbeslag
sockel med tillbehör

6 450:-

Fotot är för inspiration!

Satsa gärna även på ett 
flexibelt system av tråd- 
korgar som justeras efter 
befintligt utrymme.

Passar såväl traditionell 
förvaring som skjutdörrs-
lösningen.  

Fotot är för inspiration!



FÖRNYAR • FÖRENKLAR • FÖRBÄTTRAR

Tanken med en LIB-förnyelse är att den skall vara snabb, enkel och 

kostnadseffektiv för alla inblandade; från ägare och förvaltare till 

hyresgäst. 

Vi på Luck & Inredningsbolaget har sedan starten 1999 förnyat kök 

och förvaring till privata och kommunala bostadsbolag. I vårt utbud 

finns allt man kan tänkas behöva för en komplett renovering; stom-

mar, luckor, handtag, socklar, trådkorgar, etc. Tack vare vår möjlighet 

att måttanpassa allt vi levererar, kan vi enkelt maximera tillgänglig 

yta på bästa sätt. 

Ett stort fokus på miljösmarta lösningar, svensktillverkade inred-

ningssnickerier, korta produktionstider och sampackade leveranser 

är andra viktiga faktorer som gör vår förnyelse till en smidig och 

enkel affär.  

Varför tveka när man kan få förnyelse alla vinner på!?
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Förvaring med 
innanförliggande

lådor & vanliga lådor

Förvaring med 
hyllor & lådor

Förvaring med 
hylla & stång 

Förvaring  med 
hyllor & tråd-

backar

Ett urval av våra förvaringsmöjligheter


