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Vi älskar mat!

 — att laga den och att äta den. Det är denna kärlek som har gjort att vi 
har tagit femton år på oss att utveckla vårt alldeles egna kök. 
Ett kök som fyller alla våra egna högt ställda krav. 

Självfallet är den rent estetiska kvaliteten mycket viktig. Vårt kök är vackert 
och estetiskt genomtänkt i varje detalj. Du som älskar att 
laga mat vet dock att det praktiska och funktionella är ännu viktigare. 
Ett kök måste tåla att laga mat och umgås i under många år och 
fortfarande se fräscht ut. Därför har vi lagt minst lika stor möda på 
insidan som på det yttre.



Lucka Land och slät lucka S.



En tålig yta som klarar vardagens slitage. 



Våra kök är tillverkade i Sverige med samma höga kvalitetskrav som alla 
våra möbler. För en optimal passform anpassar vi köket efter rummets 

förutsättningar. Köket specialritas slutligen efter dina behov. 



 02 Anthracite  30 Deep Blue  33 Petroleum  41 Oxid  40 Storm Grey  43 Army  White stained oak
 P2

 Black walnut oak 
 P4 

 15 White Vi kan även tillhandahålla andra färger 
och material som tillval. 

Standardkulörer/ytor
Lucka Land: Välj mellan våra 7 polyuretanlacker.
Lucka G: Välj mellan våra 7 polyuretanlacker och 2 ekfanér med grepplist i samma kulör/material. 
Lucka S: Välj mellan våra 7 polyuretanlacker och 2 ekfanér. 

BÄNKSKÅP

1 dörr med
2 hyllplan.

Diskhoskåp med  
1 back & 1 låda.

2 backar &
1 låda.

SKÅPMODULER
Skapa ditt personliga kök! 
Tillsammans med våra inredare anpassar och skapar vi ett kök efter dina behov och önskemål.
Här ser du ett urval av våra skåpmoduler.  

VÄGGSKÅP FLÄKTSKÅP 

Skåp med 1 lådfront eller 1 dörr.
Bredd: 20, 30, 40, 50 & 60 cm.

Luckmodell Skåpinredning & öppning

Skåp med 2 lådfronter.
Bredd: 30, 40, 50, 60 & 80 cm.

Luckmodell Skåpinredning & öppning

Bredd: 
20, 30, 40, 45, 
50 & 60 cm.

Bredd: 
60, 80 & 90 cm.

Bredd: 
50, 60 & 90 cm.

LUCKOR 

Lucka L med
utfräst handtag.

Lucka G med
grepplist.

Lucka S för 
handtag/knopp.

Diskhoskåp 
1 låda & 1 back.

 2 lådor. 1 back &
2 lådor.

2 backar &
2 lådor.

Skåp med 3 lådfronter
Bredd: 30, 40, 50, 60 & 80 cm.

Diskhoskåp med 1 lådfront & dörr eller 2 dörrar.
Bredd: 80 & 90 cm.

1 lådfront med back & låda
& 1 dörr med 1 hyllplan.

2 dörr med
1 hyllplan.

3 lådor. 1 back &
3 lådor.

HÖGSKÅP
Luckmodell Skåp till integrerad kyl & frys Skåp för integrerad ugn & micro Skafferi

Hel kyl eller
frys med 
1 dörr.

Kyl & frys
med 2 dörrar.

3 hyllplan
med 1 dörr.

1 låda
med 1 dörr.

1 back &
1 låda med
1 dörr.

4 hyllplan
med 1 dörr.

2 hyllplan &
3 lådor med
1 dörr.

4 backar &
3 lådor med
1 dörr.

Hörnskåp med vikdörr eller dörr.
Mått: 90 x 90 & 60 x 120 cm.

Ugnskåp med låda.
Bredd: 60 & 90 cm.

Skåp med lådfronter och/eller dörrar.
Bredd: 30, 40, 50 & 60 cm.

Snurra eller
hyllplan.

Snurra eller
hyllplan.

HÖRNVÄGGSKÅP 

Bredd: 
60 cm.

1 dörr med
3 backar.

Bredd: 
60 x 60 cm.



Effektiv lådförvaring i olika utföranden. 

Luckor och lösningar för inbyggd kyl och diskmaskin. 

Ett brett sortiment av bänkskivor, diskhoar och blandare. 
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