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

PÅ RÄTT VÄG...
1. Konceptet som sådant
Att satsa på köksförnyelse ligger helt i linje 
med dagens miljötänk.  
 
Att behålla fullt fungerande stommar och 
”bara” byta luckor, bänkskivor och handtag 
är en klok, smidig och klimatsmart lösning. 

2. Minimal inverkan
Att behålla friska stommar är en tumregel för 
oss. Med marknadens kortaste leveranstid 
på måttanpassade produkter, kan vi dock lätt 
ersätta enstaka, skadade stommar  med nya 
vid behov.

3. Måttanpassat 
Måttanpassade produkter ger mindre spill 
och ett effektivare montage utan pass-
bitar och skarvar. 

4. Laserkantat  
Laserkantade produkter ger ett utmärkt 
motstånd mot fukt och värme, och att svetsa 
samman list och lucka med laser är en välbe-
prövad teknik för lång hållbarhet.  

Genom att ersätta limmad ABS-plast med 
svetsad polypropylen i kantlisten, blir den 
laserkantade luckan ett hållbarare alternativ. 

En laminerad lucka är dessutom UV-bestän-
dig, vilket gör det enkelt att byta ut enstaka 
vid behov.  

5. Kärnmaterialet
En laserkantad lucka baseras på en kärna av 
spånskiva, vilken är lättare och mindre mate-
rialkrävande än limmade träfiberskivor. 

Uppsatt ger en sådan lucka mindre slitage på 
gångjärn och stommar.

6. Rekommenderat av BVB  
Majoriteten av våra luckor och stommar har 
fått bästa omdömet Rekommenderas av 
Byggvarubedömningen, se www.libluck.se för 
mer info.
 

7. Omhändertagandet
Bortforsling och deponi på rätt sätt säker- 
ställer våra montörer när de byter luckor eller 
sätter hela kök. 

8. Ren produktion
Laserkantning erbjuder en snabb tillverk-
ningsprocess med låg energiåtgång och utan 
lösningsmedel. Med en effektivare produk-
tionsteknik följer snabba leveranser och en 
mer kostnadseffektiv köksrenovering.

9. Made in Sweden
Majoriteten av våra produkter är svensktill-
verkade och kännetecknas av ett högt yrkes-
kunnande och en utgångspunkt i ett gemen-
samt hållbart perspektiv. 

10. Sampackat
En komplett leverantör av inredningssnick-
erier ger lägre miljöbelastning, då beställda 
produkter skickas samtidigt i en sammanhål-
len och lägenhetspackad  leverans. 

11. Stabil aktör med ISO & AAA 
LIB har levererat måttanpassade snickerier 
sedan 1999, och är en stabil aktör på markna-
den. Med välutvecklade ISO -rutiner för kvali-
tet, miljö och arbetsmiljö, AAA i rating och del i 
kökskoncernen Nordic Kitchen Group, finns vi 
här för dig genom hela förnyelseprocessen. 

12. Framtidsvision 
Våra mål och visioner värnar om det vi gör 
och vår omvärld för framtida generationer. 

http://www.libluck.se

