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Välkommen
till oss på LIB!
Vi på Luck & InredningsBolaget, LIB, har 
hjälpt bostadsbolag att renovera kök i över 
20 år, och känner oss hedrade över att få 
hjälpa just er i ert förnyelsearbete. Att jobba 
nära kunden är prio 1 hos oss och vi finns 
här för er under hela processen; från idé till 
slutfört projekt.  

Vi älskar kök och tanken med en LIB-förnyelse 
är att den skall vara enkel, hållbar och kost-
nadseffektiv för alla parter. 

Hos oss hittar du allt du behöver under 
arbetets gång; från stommar och luckor, till  
bänkskivor, handtag, socklar och rostfria pro-
dukter mm. 

Hållbart är något självklart för oss, och omfat-
tar allt vi gör och är - från konceptet förnyelse 
til de faktiska produkterna och inte minst oss 
själva som företag och medarbetare.

 Att behålla det som fungerar och ”bara” byta 
det som behövs, mot väl utvalda produkter, 
för att uppgradera och uppdatera boendet, 
är en klok, smidig och klimatsmart lösning i 
ordets rätta bemärkelse. Oavsett om du gör 
ett luckbyte eller byter hela köken. 

Men, nu börjar det roliga - att få göra alla val 
och komma vidare med förnyelseprojekten. 

Vi är med dig - hela vägen!
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Se till att köket 

sköts på rätt sätt!

Det är viktigt att köken sköts på rätt sätt för att hålla länge. Med varje leverans från oss, medföljer skötselanvisningar 
som skall sättas upp efter slutfört arbete.  Säkerställ även gärna att informationen når alla berörda parter. 



Laminerad lucka med laserkant

vit med vit kant

vit med grå kant

vit med antracit kant

Dimma

Havre

IDRE är en laserkantad 
laminerad lucka med matt 
slät yta. 
 
Tillverkad av E1-klassad 16 
mm spånskiva med laser-
kant av polypropylen.  
 
Välj produkt med dekorativ 
kantlist  eller enfärgad.   

IDRE STOCKHOLM ÅNGE

vit med vit kant

vit med grå kant

vit med grå ask kant

vit med ek kant

STOCKHOLM är en laser-
kantad laminerad lucka 
med svag struktur. 

Tillverkad av E1-klassad 16 
mm spånskiva med laser-
kant av polypropylen.  
 
Välj produkt med dekorativ 
kantlist eller enfärgad.  

vit med antracit kant

Bok

Björk

Vitlaserad ek

Grå ask

Fjällek

ÅNGE är en laserkantad 
laminerad lucka med 
träådringsstruktur.  

Tillverkad av E1-klassad 16 
mm spånskiva med laser-
kant av polypropylen.  
 
Välj mellan fem olika trä- 
dekorer.  
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SPECIFIKATIONER:  

• Lucka låg smal:  Höjd 1 - 1 500 mm  Bredd 1 - 400 mm
• Lucka låg bred:       Bredd 401 - 1 000 mm 

• Lucka hög smal:  Höjd 1 501 - 2 500 mm Bredd 1 - 400 mm
• Lucka hög bred:      Bredd 401 - 1 000 

• Lådfront låg:  Höjd 1 - 249 mm
• Lådfront hög:  Höjd 250 - 500 mm 

Exkl. handtag och gångjärn. Inkl. övriga fästdetaljer, ev. kapning. Med reservation för färgavvikelser. 



Bänkskiva i laminat

BÄNKSKIVOR i lättskött och tåligt laminat. Skivorna är laminerade två 
gånger runt framkanten så att laminatet slutar en bit in på under-
sidan, där den fuktförseglas med vattenfast lim och tejpremsa för 
extra hållbarhet.

SPECIFIKATIONER: 
• rak kant 20/30 mm alt. post kant 30 mm 

Inkl. kapning, kantning, ångspärr och fästdetaljer. Med reservation för färgavvikel-
ser. 

Ask Betong Black Brazil Carrara

Ek Isvit Lava Twist Ljus Betong

Svart marmor Svartvit granit Terrazzo Trä 35

Virrvarr grå
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Handtag & knoppar

HANDTAG & KNOPP blir pricken över i och sätter den sista touchen på 
snickerierna.  Välj klassiskt eller modernt, trä eller metall - allt efter 
tycke, smak och önskemål. 

SPECIFIKATIONER:  
• cc 96, 128, 192 alt. Ø 25 mm

A5, cc 96 A31, cc 128 Lina, cc 96

Anki, cc 96 & 128 Asta, cc 128 & 192 Nina, cc 96, 128 & 192 Pia, cc 96, 128 & 192

Ek Ek Vit

Bok

Ek

Rostfri look

Nickelfri

Rostfri look 

Nickelfri

Rostfri look 

Nickelfri

Rostfri look

Nickelfri

Tea, Ø 25 mm

Rostfri look

Svart

Gångjärn 

STANDARD

• Odämpat, 120° 

MJUKSTÄNGANDE

• Dämpat, 110°

VIKDÖRR

• För bänkskåp, 60°
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Rostfria produkter

LAHTI är en heltäckande måttanpassad 
bänkskiva i rostfritt stål utan ho.

Med fukttålig MDF-skiva och praktisk kant-
profil. 

Tjocklek 30 mm. 

LAHTI A är en heltäckande, måttanpassad 
diskbänk av rostfritt stål med två hoar 
och rejäla avlastningsytor. Med fukttålig 
MDF-skiva och praktisk kantprofil.

Monteras ovanpå bänkskåp (minst 800 
mm diskbänkstomme.) 

Tjocklek 30 mm. 

LAHTI F är en heltäckande, måttanpas-
sad diskbänk av rostfritt stål med en 
stor och en mindre ho. Med fukttålig 
MDF-skiva och praktisk kantprofil.

Monteras ovanpå bänkskåp (minst 600 
mm diskbänkstomme.) 

Tjocklek 30 mm. 

LAHTI L är en heltäckande, måttanpas-
sad diskbänk av rostfritt stål med en ho 
och rejäl avlastningsyta. Med fukttålig 
MDF-skiva och praktisk kantprofil.

Monteras ovanpå bänkskåp (minst 600 
mm diskbänkstomme.) 

Tjocklek 30 mm. 
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Stänkskydd i laminat

STÄNKSKYDD i tåligt laminat på båda sidor, inkl. kantbeläggning med 
PP-list. Monteras direkt på vägg. Matcha gärna stänkskydd med 
bänkskiva för ett snyggt och enhetligt uttryck. 

Tjocklek: 12 mm.

Ask Betong Black Brazil Carrara

Ek Isvit Lava Twist Ljus Betong

Svart marmor Svartvit granit Terrazzo Trä 35

Virrvarr grå
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På LIB jobbar vi helhjärtat på att vara en så nära och 
tillförlitlig samarbetspartner som möjligt för alla runt 
omkring.      

Personlig service
Som kund hos oss kan du alltid vara trygg i att du får 
en nära och personlig service. Vi gör vårt yttersta för 
att du skall vara nöjd och kunna luta dig tillbaka när 
du gjort ditt. 

Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal, vad det 
än gäller, så hör gärna av dig om du har funderingar 
eller frågor!

Komplett leverantör
Vårt målsättning är att vara en kompletta leverantör 
av kök och förvaring - i ständig utveckling tillsammans 
med kunder och leverantörer för att hitta bästa lös-
ningen. 

Majoriteten av våra produkter är svensktillverkade 
och kännetecknas av ett högt yrkeskunnande och ett 
gemensamt hållbart perspektiv. Våra leverantörer är 
därför noggrant utvalda och ligger i framkant inom 
sina respektive områden. 

Engagerade
Vi är ISO-certifierade enligt 9001 (kvalitet), 14001 (miljö) 
och 45001 (arbetsmiljö), vilket genomsyrar vår vardag 
med ett ständigt pågående förbättringsarbete. 

För oss är det också viktigt med en gemensam förstå-
else för varandra och vår omvärld, och vi har därför 
valt att stötta Sverige Stadsmissioner i deras viktiga 
arbete för människor i utsatthet.  
 
Våra mål och visioner värnar om det vi gör, och vår 
omvärld för framtida generationer.  
 
Och, framför allt, en lust och glädje till vår affärsidé
 - förnyelse skall vara kul!



Förnyelse 

ska vara 

kul!

Bilden är för inspiration!



Kompaktpanel

KOMPAKTPANEL monteras utanpå befintligt stänkskydd. 

Isvit
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Bruten vit Grå Charcoal Black

Skåpsinredningar

BESTICKLÅDA

• Enkel och snygg besticklåda i  återvunnen plast.  
• Färg: silver 

BOTTENMATTA SÄKERT VATTEN 

• Plast/gummimatta för placering i skåp under diskbänk.

SKÄRBRÄDA 

• För montering överkant stomme. 
• Tjocklek: 16 mm



KARUSELL 1/2 

• Silverfärgad karusell för insticksskåp
• Justerbar stolpe med fästbeslag och två hyllplan 

KARUSELL 3/4

• För hörnskåp 900 x 900
• Flyttbara hyllplan och enkel bottenmontering

Skåpsinredningar 

LITEN SOPSORTERING

• Grå sopsortering i återvunnen polypropylen 
• Kärl om 7 L

MELLANSTOR SOPSORTERING 

• Grå sopsortering i återvunnen polypropylen
• Kärl om 7+12+12 L

STOR SOPSORTERING 

• Grå sopsortering i återvunnen polypropylen. 
• Kärl om 7+7+12+12+25 L. 
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VENTILATIONSGALLER 

• Galler för ökad ventilation t.ex. vid vitvaror. 
• Mått: B 500 mm
• Vit aluminium

Skåpsinredningar 

BÄNKPROFIL 

• Aluminiumlist på bänkskivans kant mot spis 
och vid diskbänk. 

LIST

• Dekorlist eller ljusrampslist

• Mått: H 60 mm x L 2 400 mm

MONTERINGSSKENA 

• För montering av stommar

FÖRHÖJNINGSRAM

• Ram mellan bänkskiva och underskåp för att 
reglera höjden
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KLÄDSTÅNG 

• Klädstång ovalt rör i silver. 
• Mått: H 30 x B 15 mm.  

Skåpsinredningar 

HYLLPLAN TILL ÖVERSKÅP, UNDERSKÅP & HÖGSKÅP 

• 16 mm vit melamin (direktlaminat)

GALLERHYLLA

• Silverfärgad gallerhylla

TRÅDKORG

• Silverfärgad gallertrådkorg
• Mått: H 150 x D 550
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MEDICINSKÅP

• Medicinskåp i silver med rökfärgad dörr. 
• Mått: H 350 x B 305 x D 260 mm

STÄDSKÅPSINREDNING

• Städskåpsinredning komplett exkl. medicinskåp:  
1 x städskåpsback i silver. Två avdelare och en ske-
na. Mått: 90 x 90x 430 mm. Skena 530 mm. 
1 x slanghållare i silver. 



Hållbart är självklart!



Att tänka långsiktigt
Att satsa på köksförnyelse ligger helt i linje med da-
gens miljötänk. Gårdagens slit-och slängmentalitet får 
ge vika för ett mer långsiktigt hållbarhetstänk och en 
ökad medvetenhet om vilket avtryck man vill göra i 
omvärlden. 

Med högkvalitativa produkter redan från  början 
kommer man en lång bit på väg. Genom att välja en 
laminerad lucka får man en både kostnadseffektiv och 
långsiktigt hållbar  renovering på en och samma gång.  

Laserkantat 
Våra laminerande laserkantade luckor är ett klokt val 
på många sätt; både sett till produkten som sådan, 
som till produktionsmomentet. 

En laminerad lucka med laserkant ger ett utmärkt
motstånd mot fukt och värme. Den är rep- och stöt-
tålig och enkel att hålla ren. Rätt skött håller sig luckan 
som ny år efter år. 

En laminerad lucka är dessutom UV-beständig, vilket 
gör det enkelt att komplettera eller byta ut enstaka 
luckor vid behov.

En laserkantad lucka baseras på en kärna av spån-
skiva, som väger mindre och är mindre materialkrä-
vande än limmade träfiberskivor. Uppsatt ger därför 
en sådan lucka mindre slitage på såväl gångjärn som 
stommar.

Hållbar produktion
Genom att ersätta limmad ABS-plast med svetsad 
polypropylen i kantlisten, blir en laserkantad lucka ett 
miljövänligare alternativ.

Vad gäller produktionen av laserkantade produkter 
är det en modern, obruten helautomatiserad tillverk-
ningsprocess med låg energiåtgång och utan lös-
ningsmedel. 

På så sätt får man inte bara en jämn och hög kvalitet, 
utan även en avsevärt bättre arbetsmiljö.



Stommar & stomdetaljer
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VÄGGSKÅP

• Överskåp anpassat i 
höjd och bredd.

• H  700/ 850/ 990 mm
• B 200 - 1 000 mm
• D 340 mm
• Hyllplan ingår

SPECIFIKATIONER:  

• Vit stomme utförd i 18 mm spånskiva med densitet minst 625 kg/m3.
• Råvara från FSC-märkt skog.
• Ytskikt av direktlaminat (melamin) och kant av ABS-list.
• Bakstycke av 3 mm vitlackerad board.
• Inkl. erforderliga fästdetaljer, monteringsskenor, ben, kapning och kantning.
• Stommar levereras ihopmonterade.
• Stommen har en full hålbild för att möjliggöra montage av tillval i stommen.

BÄNKSKÅP

• Underskåp anpassat i 
bredd. 

• H 720 mm
• B 200 - 1 000 mm
• D 580 mm
• Hyllplan ingår

DISKBÄNKSKÅP

• Förberett för disk- 
maskin. 

• H 720 mm
• B 580/ 600/ 680/ 700 

/ 780/ 800/ 1 000 mm
• D 580 mm

HÖRNSKÅP

• Underskåp för hörn.
• H 720 mm
• B 900 x 900 mm
• D 580 mm
• Hyllplan ingår

HÖRNSKÅP 

• Underskåp för hörn, 
instick.

• H= 720 mm
• B= 1 000/ 1 200 mm
• D= 580 mm
• Hyllplan ingår 

VÄGGHÖRNSKÅP 

• Överskåp för hörn, 
instick.

• H= 700/ 850/ 990 mm
• B= 800 mm
• D= 340 mm
• Hyllplan ingår



Stommar & stomdetaljer

VÄGGHÖRNSKÅP 

• Väggskåp för hörn.
• H 700/ 850/ 990 mm
• B 600x600 mm
• D 340 mm
• Hyllplan ingår

FLÄKTSKÅP 

• Förberett för spisfläkt.
• H 770 mm
• B 600 mm
• D 340 mm
• Hyllplan ingår

KRYDDHYLLA 

• För placering ovan 
spisfläkt. 

• H 520/ 620 mm
• B 450- 750 mm
• D 98 mm
• 1 lång + 2 kortsidor 

kantas.  

TOPPSKÅP

• Skåp för placering 
ovan kyl och frys.

• H 390 mm
• B 600 mm
• D 580 mm

HÖGSKÅP 

• Anpassat i höjd och 
bredd.

• H 1 950/ 2 100 
/2 240 mm

• B 400/ 500/ 600 
/ 800 mm

• D 580 mm
• Välj inredning efter  

behov och önskemål. 

HÖGSKÅP, UGN 

• Anpassat i höjd och 
bredd.

• H 1 950/ 2 100 
/ 2 240 mm

• B 400/ 500/ 600 
/ 800 mm

• D 580 mm
• Välj inredning efter  

behov och önskemål. 
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Stommar & stomdetaljer
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TAKANSLUTNING 

• Takanslutning ovan överskåp och/eller högskåp
• 16x300 mm
• Leveras i löpmeter
• Melamin med ABS kantlist

SOCKEL 

• För placering under underskåp eller högskåp
• Sockel i melamin 16x148 mm
• Leveras i löpmeter
• Melamin med ABS kantlist

PASSBIT  

• Passbit i melamin 16x148 mm
• Melamin med ABS kantlist

LÅDA/LÅDINSATS, EXKL. FRONTER  

• Låda modell Tandem box, vit
• Dämpad stängning

• Anpassad för låg förvaring

LÅDA/LÅDINSATS EXKL. FRONTER 

• Låda modell Meta, vit

• Odämpad stängning

• Anpassad för låg förvaring

LÅDA/LÅDINSATS EXKL. FRONTER  

• Låda modell Tandem box, vit

• Anpassad för hög förvaring med 

reling.

• Dämpad stängning

LÅDA/LÅDINSATS EXKL. FRONTER 

• Låda modell Meta, vit

• Anpassad för hög förvaring med 

reling.

• Odämpad stängning

Stommar & stomdetaljer - Lådor



21

LUCKBYTE
• 12 laminerade luckor med laserkant
• Lådinsats med 5 laserkantade lådfronter
• Bänkskiva i tåligt laminat
• 17 handtag, cc 128
• Mjukstängande luckor & lådor

HELKÖK
• 12 laminerade luckor & 5 lådfronter med laserkant
• Mjukstängande luckor & lådor
• Bänkskiva i tåligt laminat
• 17 handtag, cc 128
• Skåp, stommar & lådhurts
• Sockel, frisida, takanslutning, etc.
• Måttanpassad diskbänk

Prisexempel från:

20 300:-

Prisexempel från:

7 700:-

inkl. diskbänk



Luck & InredningsBolaget AB • Box 23 • 501 13 Borås • Tel: 033-27 17 00  • www.libluck.se • Med reservation för tryckfel. • 2021-04
Luck & InredningsBolaget är en del av kökskoncernen Nordic Kitchen Group, tillsammans med Hagaköket, Härjedalskök och Canadaköket.

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

och kostnadseffektiv för alla inblandade; från ägare och förvaltare till 

hyresgäst. 

Vi på LIB har sedan starten 1999 förnyat kök, förvaring och badrum till 

privata, kommunala och statliga fastighetsbolag. I vårt produktsorti-

ment finns allt man kan tänkas behöva under arbetets gång. Tillsam-

mans med bred kunskap, lång erfarenhet från olika förnyelseprojekt 

och ett gott öga för smarta lösningar, vet du att det blir bra. 

Med oss kan du alltid känna dig trygg i ditt val av leverantör; vi är 

med dig hela vägen, från idé till färdigt montage.

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

FÖRNYAR • FÖRENKLAR • FÖRBÄTTRAR


