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STOMMAR  
1. Skåpsidor levereras med 18 mm vit melaminbelagd spånskiva. Botten och tak med 18 mm 
vit melaminbelagd spånskiva. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, 
förberedda för montering av hyllor, backar, lådor m.m. enligt svensk standard. Hyllor och 
backar i skåp är flyttbara i höjdled i intervaller på 32 mm. Framkanter är försedda med 0,8 
mm ABS list. Skåpen är tillverkade i undermått i bredd om 1 mm (+ - 1 mm).  
 
2. Ryggar: 3,2 mm vit lackad board i samtliga skåp.  
 
3. Fästregel: samtliga skåp massiv gran 40x20.  
 
4. Framkantsregel: Bänkskåp massiv gran 40x20 mantlad med vit folie.  
 
5. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 16 mm vit melaminbelagd spånskiva. Framkanten är 
försedd med vit melaminlist. Hyllor monteras med metalltapp och hyllsäkring i transparent 
nylon.  
 
6. Låda: Tandembox Intivo. Fullutdragslåda med Blumotion dämpning och Blumatic 
självstängning. Bärförmåga 30 kg. Dold montering. Montering av frontbeslag utan verktyg. 
Justering i sid- och höjdled. Lådsidor av vitlackerad stålplåt. Botten av vit melaminbelagd 
spånskiva 16 mm. Utdrag/Grytvagn med förhöjningssidor boxcap av vitlackerad stålplåt lika 
lådsidor. 
 
7. Hyllor i grytskåp samt backar i linneskåp: gallerhyllor och trådbackar av grå silverepoxy 
lackerad tråd. Glidlister av grå silverepoxy lackerad metall.  
 
8. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör, flyttbara i höjdled. Hållare av plast.  
 
9. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och flyttbara backar av styrenplast. 
Vertikalt placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion 
med strykbrädeshållare.  
 
10. Förbindningsskruv av metall ingår i skåpleveransen, typ gipsskruv.  
 
11. Gångjärn: Dolt helmetallgångjärn i snäppmodell med inbyggd stängningsfunktion och 
dämpning, justerbar i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 110°.  
 
12. Emballage: Engångsemballage ingår.  
 
Luckor och lådfronter alltid separat paketerade för enkel eftermontering samt är ej borrade 
för handtag. 
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TILLBEHÖR  
13. Sparksocklar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Höjd 148 mm, kantlistade kortsidor. 
Levereras lösa. Hörn- och skarvprofil av vit plast.  
Finns även i folierad vit och brun, fanér och laminat samt Polygloss. Sockel kan förses med 
transparent u-profil som fuktskydd.  
 
14. Takanslutning: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Takanslutningens höjd anpassas till 
varierande våningshöjder. Hörn och skarvprofiler av vit plast. Listad 3 kanter.  
 
15. Passbitar: 16 mm melaminbelagd spånplatta. Listad 3 kanter. 
 
16. Kakellist: foliebelagd spånskiva. Höjd 55 resp. 105 mm. Fals 10 x 10 mm.  
 
17. Ljusrampslist: Profilerad, vitmålad mantlad folie på 16 mm MDF-board.  Fanerad 
ljusramp tillverkas av 16 mm MDF-board som mantlas med faner. Kantlist på undersida och 
gavlar i samma träslag. Höjd 60 mm. 
 
18. Krönlist: Målad krönlist av mantlad MDF-board. Övriga träslag i mantlad faner på MDF-
stomme.  
 
19. Baldakiner: Målad baldakin av 18 mm melaminbelagd spånskiva vit alt. i MDF. Övrigt 
träslag tillverkas med faner på 18 mm spånskiva med fanerad kantlist. Urtag för belysning 
mot tillägg.  
 
20. Skärskivor: Lamellträ som faneras på båda sidor med 1,5 mm rödboksfaner. Handtag i 
standard ek. Melaminkantlist på gavlar.  
 
 
 
LUCKOR  
 
Lucka Akustik:  
MDF 19 mm utan profil.  
Aluminiumlist som handtag.  
 
Lucka Ballad:  
MDF 19 mm med urfräst grepp.  
 
Lucka Capella:  
Slätfanerad lucka 22 mm.  Massiv kantlist med urfräst grepp.  
 
Lucka Cymbal:  
Högtryckslaminat som limmas på en 22 mm spånskiva med massiva kantlister, med urfräst 
grepp. Luckan går också att få med Linoleum framsida/träfanér baksida i samma utförande 
som kantlist/grepp. 
 
Lucka Callando:  
Lucka med laminat på bak och framsida som limmas på en 22 mm spånskiva med massiva 
kantlister, med urfräst grepp. Luckan går också att få med Linoleum framsida/träfanér 
baksida i samma utförande som kantlist/grepp. 
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Lucka Intermezzo 
Slätfanerad lucka 22 mm med infräst grepp. 
 
Lucka Kontur/Västerbo  
Profilfräst i MDF-board: 19 mm.  
 
 
Lucka Opus/Lundbo  
Högtryckslaminat som limmas på en 19 mm spånskiva med 15 mm massiv kantlist.  
 
Lucka Piano  
Högblank Polygloss folie som laminerats på 19 mm MDF med en baksida av melamin.  
 
Lucka Viby:  
Melaminbelagd målad spånplatta 16 mm med kantlist av melamin.  
 
Lucka Gransätra:  
Ram i MDF 75x19 mm med vertikala spår utan profil. Slät spegel av MDF-board  6 mm.  
Spegel läggs i fals och listas.  
 
Lucka Husby  
Ram i massivträ 75x19 mm utan profil. Slät spegel tillverkas av fanerad spånskiva 8 mm.  
 
Lucka Gräsbo:  
Ram i MDF 78x19 mm med vertikala spår utan profil. Spegel med fris av MDF-board 10 mm.  
Spegel läggs i fals och listas.  
 
Lucka Gysinge:  
Ram i MDF 75x19 mm med vertikala spår utan profil. Spegel med fräst pärlspont av MDF-
board 10 mm.  
Spegel läggs i fals och listas.  
 
Lucka Altuna:  
Ram i MDF 86x19 mm med vertikala spår och profil. Slät spegel av MDF-board 6 mm. 
Spegel läggs i fals och listas.  
 
Lucka Mångsbo:  
Ram i massivträ 86x19 mm med profil.  
Slät spegel tillverkas av fanerad spånskiva 6 mm.  
 
Lucka Åby:  
Melaminbelagd spånplatta 19 mm med kantlist i ABS. 
 
Lucka Lagbo:  
Melaminbelagd spånplatta 19 mm med kantlist i ABS. 
 
Lucka Bjurvalla:  
Profilfräst i MDF-board: 19 mm.  
 
Lucka Kryssbo:  
Profilfräst 20 mm i treskiktslimmade massiva stavar.  
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Lucka Stalbo:  
Melaminbelagd spånplatta 19 mm med kantlist i ABS. 
 
Lucka Dalboda:  
Profilfräst i MDF-board med pärlspont 16 mm.  
 
Lucka Ärligbo:  
Slätfanerad lucka med stomme bestående av 18 mm spånskiva som kantlistas med 6 mm 
massiv list med rundad profil. 
 
Lucka Ekeby:  
Profilfräst i MDF-board: 16 mm.  
 
Lucka Gåvsta:  
Ram i MDF 75x19 mm utan profil. Slät spegel av MDF-board  6 mm.  
Spegel läggs i fals och listas.  
 
Lucka Lundbo:  
Lucka 19 mm med laminatyta samt massiv kantlist.  
 
Lucka Sörbo:  
Ram i MDF 75x19 mm med vertikala spår och profilerad innerkant på ramen.  
Slät spegel av MDF-board 6 mm. Spegel läggs i fals och listas.  
 
Lucka Vreta:  
Ram i massivträ 86x19 mm med profilerad innerkant på ramen.  
Slät spegel tillverkas av fanerad MDF-board 6 mm 
 
Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.  
 
 


