
GÅNGJÄRN, KLAFFAR & 
MONTERINGSPLATTOR 



Art.nr. 3000 2000

Art.nr. 3000 1020

Art.nr. 3000 1030

Art.nr. 3000 1040

Art.nr. 3000 1060

Art.nr. 3000 1000

FÖR HALVTÄCKANDE LUCKOR

Gångjärn passande halvtäckande luckor; finns med öpp-
ningsvinkel 110, 120, 155 och 170˚, och som dämpade eller 
odämpade. 

Insertamontage utan skruv och verktyg. 
Art.nr. 3000 1085

STANDARDGÅNGJÄRN

I alla LIBs ordinarie leveranser av luckbyten och hela kök 
medföljer odämpade standardgångjärn med 120˚öppnings-
vinkel, inklusive platta och plugg. 

Gångjärnen är avsedda för heltäckande luckor, och monteras 
genom inpressning. 

INSERTA (f.d Twin)
 
Genom att byta till Insertagångjärn (= expanderar i 
gångjärnshålet)  förenklas och effektiviseras arbetet tack 
vare ett enkelt montage utan skruv och verktyg. 

Öppningsvinkeln är 120˚, levereras inklusive platta och är 
avsedda för heltäckande luckor. 

DÄMPADE GÅNGJÄRN

Vill man enkelt uppgradera sitt kök, gör man det enklast med 
dämpade gångjärn. Dämpningen går att slå på och stänga av 
med ett enkelt klick. 

Gångjärnen har öppningsvinkel 110˚, levereras inklusive platta 
och kan bytas ut mot alla odämpade varianter. Finns även en 
Öppningsbegränsare som passar om luckan ”sitter dumt till”. 

FÖR VIKDÖRR

Gångjärn, med öppningsvinkel 60˚, passar för heltäckande 
viklucka till bänkskåp med storlek 900 x 900 mm. 

Monteras mellan hörnskåpsluckorna med inpressning.

FÖR LUCKOR MED ÖPPNINGSVINKEL 170˚ 

Vidvinkelgångjärn Inserta som används för heltäckande luck-
or med 170˚öppningvinkel. 

Insertagånjärn som expanderar i gångjärnshålet, och monte-
ras enkelt utan skruv och verktyg. 

Fästs i stomme.

FÖR VÄGGHÖRNSKÅP

Gångjärn med öppningsvinkel 45˚ passande för vägghörn-
skåp med måtten 600x600 mm.

Insertavariant för enkelt montage utan skruv och verktyg. 



FÖR RAKT HÖRNSKÅP

Gångjärn med öppningsvinkel 95˚ passande för rakt hörn-
skåp. 

Insertavariant  för enkelt montage utan skruv och verktyg. 

FÖR RAKT HÖRNSKÅP DISKBÄNK

Gångjärn med öppningsvinkel 95˚ passande för rakt hörn-
skåp vid diskbänk (utanpåliggande lucka). 

Insertavariant  för enkelt montage utan skruv och verktyg. 

Art.nr. 3000 1050

Art.nr. 3000 1070

Art.nr. 3000 1080

KLAFF

Ett kompakt klaffbeslag för små överhängda luckor, passan-
de skåphöjd 240-600 mm. Det invändiga djupet på skåpet 
måste vara minst 125 mm.  

Lyftmekanismerna monteras enkelt med ett skåpbeslag och 
ett frontbeslag. Justerbara i förhållande till luckans vikt.  Art.nr. 3000 1090

KLAFF FÖR SKÅP

Ett klaffbeslag speciellt för mindre överhängda luckor; 
> 200 mm. Beslagen skruvas i skåpsidan med träskruv. 

Verktygslös montering av luckan.  

Art.nr. 3000 1092

MONTERINGSPLATTA FÖR NYA STOMMAR

Monteringsplatta för nya stommar med förmonterade sys-
temskruvar.  

Monteras 37 mm från framkanten vid heltäckande lucka.

MONTERINGSPLATTA FÖR RENOVERING- NYHET!

Ny monteringsplatta som ersätter de gamla 16 och 18/20 mms. 
Det tredje skruvhålet sitter nu i mitten av plattan, vilket gör att 
man får enkel åtkomst till skruven via gångjärnsarmen och kan 
på så sätt utföra montaget utan att behöva demontera luckan.

FÖR GARDEROBER

Insertagångjärn med öppningsvinkel 155˚ passande för hel-
täckande luckor och garderober med utdragbara hyllor och 
backar. 

MONTERINGSPLATTA FÖR RAKT HÖRN

Monteringsplatta för skåp med rakt hörn. Underlättar mon-
taget och sätts kant i kant med stommen. Excenterjustering 
+/-2 i höjdled. 
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Tanken med en LIB-färnyelse är att den skall vara snabb, hållbar och 

kostnadseffektiv för alla inblandade; från ägare och förvaltare till 

hyresgäst. 

Vi på Luck & Inredningsbolaget har sedan starten 1999 förnyat kök och 

förvaring hos privata och kommunala bostadsbolag. I vårt utbud finns 

allt man kan tänkas behöva under arbetets gång; skåp, stommar, luck-

or, lådhurtsinsatser, bänkskivor, handtag, socklar, rostfria diskbänkar, 

etc. Tack vare vår möjlighet att måttanpassa allt vi levererar, kan vi 

enkelt maximera tillgänglig yta på bästa sätt. 

Att våra inredningssnickerier är svensktillverkade, vi har korta produk-

tionstider, fabriksmonterade stommar samt sampackade leveranser 

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

enkel affär.

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

FÖRNYAR • FÖRENKLAR • FÖRBÄTTRAR

Luck & InredningsBolaget är en del av kökskoncernen Nordic Kitchen Group, tillsammans med Hagaköket, Härjedalskök och Canadaköket.

Tack till Blum Svenska AB för det fina fotot!


