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STOMMAR  
1. Skåpsidor levereras med 19 mm vit melaminbelagd spånskiva. Botten och tak med 19 mm 
vit melaminbelagd spånskiva. Samtliga skåpsidor är, genom 5 mm hål på insidorna, 
förberedda för montering av hyllor, backar, lådor m.m. Borrbild är anpassad med tre hål för 
hylla i intervaller som standard.  Framkanter är försedda med 0,8 mm ABS list. Skåpen är 
tillverkade i undermått i bredd om 1 mm +/- 0,2 mm. Observera – luckor och lådor i 
innanförliggande/i liv med stomme levereras med en tolerans av +/- 2 mm vilket gör att 
luckan kan ligga något utanför eller innanför stomkant. 
 
2. Ryggar: Standard är 3,2 mm vit lackad board i samtliga skåp.    
 
3. Fästregel: höjd 70 mm, väggskåp 70, fästregel av melamin.  
Vid skåp med infräst spotligt/led har väggskåp har förfräst spår för el-kablage.   
Väggskåp över 940 mm höjd förses med en tredje list för extra stabilitet i ryggen. 
 
4. Framkantsregel: Bänkskåp massiv skiktstav med 0,8 mm kantlist. 
 
5. Hylla till bänk-, vägg- och högskåp: 19 mm vit melaminbelagd spånskiva. Framkanten är 
försedd med vit ABS-list. Hyllor monteras med infräst hyllbärare med fästfunktion.  Glashyllor 
med tappbärare. 
 
6. Lådor: Zinkad massiv eklåda 550 mm djup. Lådsidor av massiv ek. Botten av 
ekmelaminbelagd HDF-skiva. Lådan rullar på dolda utdragssystemet Dynapro 
fullutdragsskena med dämpning och självstängning. Bärförmåga 40kg. Justerbart i höjd- och 
sidled.  
 
Grytvagn: Zinkad massiv eklåda 550 mm djup. Lådsidor av massiv ek. Utrustad med högre 
rygg och relingstänger. Botten av ekmelaminbelagd spånskiva. Lådan rullar på dolda 
utdragssystemet Dynapro fullutdragsskena med dämpning och självstängning. Bärförmåga 
40kg. Justerbart i höjd- och sidled.  
.  
 
 
7. Hyllor i grytskåp samt backar i linneskåp: gallerhyllor av grå silverepoxy lackerad tråd. 
Rullskenor av grå silverepoxy lackerad metall. Trådbackar av grå silverepoxy. Skenor av 
metall. 
 
8. Klädstänger: Grå epoxylackerade ovala metallrör,Ej flyttbara i höjdled. Hållare av metall.  
 
9. Städskåpsinredning: Låsbart utrymme av styrenplast och backar av styrenplast. Vertikalt 
placerad ram med krokar och slanghållare av grå epoxylackerad metallkonstruktion med 
strykbrädeshållare.  
 
10. Förbindningsskruv av metall ingår i skåpleveransen, försänkt träskruv (torks).  
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11. Gångjärn: Synligt helmetallgångjärn, justerbart i höjd-, sid- och djupled. Öppningsvinkel 
180 °.  
 
12. Emballage: Engångsemballage ingår.  
 
Stommar kan även erhållas i ek melamin som tillval samt målade på stomsida i kulör eller 
direktfanerade stommar. Gäller såväl utvändigt som invändigt samt framkanter. Från 
standardelement kan skåp med specialmått tillverkas. Luckor och lådor levereras oborrade 
för handtag. Bänkskåp kan förses med sockelben mot tillval. 
 

 

 
Ytbehandlingar Stommar (tillval):  
A) Melamin och abs-list målas med syrahärdande färg  
B) Faner lackas med mattlack.  
C) Faner målas med lasyreffekt, grundlack och topplack  
 
TILLBEHÖR  
12. Sparksocklar: Vitmålad 16 mm melaminbelagd spånplatta. Höjd 99 mm, kantlistade runt 
om. Levereras lösa. Sockel kan förses med transparent u-profil som fuktskydd. Kan även 
levereras målad i annan kulör samt fanerad mot tillval.  
 
13. Takanslutning: 19 mm melaminbelagd spånplatta.  Takanslutningens höjd är 300mm. 
Kan även levereras målad i annan kulör samt fanerad mot tillval.  
 
14. Passbitar: 19 mm melaminbelagd spånplatta 
 
15. Passbitar kan även levereras i annan kulör eller fanér belagd 
 
16. 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 i samma 
träslag. Höjd 60 mm. Kan även levereras målad i annan kulör mot tillval.  
 
17. Krönlist: Målad krönlist av mantlad MDF-board. Övriga träslag i mantlad faner på MDF-
stomme.  
 
18. Baldakiner: Målad baldakin av 19 mm melamin belagd spånskiva vit alt.28 mm MDF. 
Övrigt träslag tillverkas med faner på 19 mm spånskiva med fanerad kantlist. Urtag för 
belysning mot tillägg.  
 
 
 
 
Ytbehandlingar tillbehör (Standardkulör/lackat utförande ingår. Lasyrer och 
specialkulör tillval):  
A) Melamin målas med syra härdande färg  
B) Mdf målas med surf och syra härdande topplack på både fram- och baksida  
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C) Faner lackas med mattlack 
D) Faner målas med lasyreffekt, grundlack och topplack  
 
 
LUCKOR  
 
Lucka Akleja:  
Ram i MDF 75x19 mm med vertikala spår utan profil. Slät spegel av MDF-board 6 mm.  
Spegel läggs i fals och listas med vit plastlist.  
 
Lucka Kamomill:  
Ram i massivträ 75x19 mm utan profil. Slät spegel tillverkas av fanerad spånskiva 6 mm ej 
mönsterpassad.  
 
Lucka Konvalj:  
Ram i MDF 75x19 mm med vertikala spår utan profil. Spegel med fris av MDF-board 10 mm.  
Spegel läggs i fals och listas med vit plastlist.  
 
Lucka Lilja:  
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 med vit 
plastlist.  
 
Lucka Malva:  
Ram i MDF 75x19 mm med vertikala spår med innerprofil. Slät spegel av MDF-board 6 mm.  
Spegel läggs i fals och listas med vit plastlist.  
 
Lucka Viol:  
Ram i massivträ 86x19 mm utan profil. Slät spegel tillverkas av fanerad mdf-board 6 mm. Ej 
mönsterpassad.  
 
Lucka Salvia: 
Slät målad lucka i 19 mm MDF 
 
Lucka Vallmo 
Slät fanerad 19 mm lucka med kärna av melamin.  Kant av 1,5 mm massiv trälist  
 
Samtliga luckor är innanförliggande d.v.s. kant i kant med stomme.  
 
Knoppar/Handtag: Dragknoppar eller handtag ingår ej som standard till luckor och lådor.  
 
Ytbehandlingar luckor (Standadkulör/lackat utförande ingår. Lasyrer och specialkulör 
tillval):  
A) Mdf målas med surf och syra härdande topplack  
B) Massiva och i faner lackas mattlack.  
G) Massiva och i faner målas med lasyreffekt, grundlack och topplack  
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Såvida inte annat anges så ytbehandlas luckor enligt nedan: 
 
Luckor av MDF 
1 gång grundlackering framsida 
1 gång grundlackering baksida 
1 gång topplackering baksida 
2 gång toplackering framsida 
 
 
 
Luckor av Melamin 
1 gång topplackbaksida 
1 gång topplack framsida 
 
Luckor med målning på fanér / massiv trä 
1 gång grundlackering baksida 
1 gång grundlackering framsida 
1 gång topplackering framisda 
1 gång topplackering framsida 
 
Luckor som behandlas med matt lack 
2 gång lack baksida 
2 gång lack framsida 
 


