
Ex: Aspö och Arkitekt Frost. 16 mm 
NCS Frost: S 0500-N
Lämpliga i hyresrätter.

• Ytan är av melamin (MFC) vilket är ett tåligt material 
som inte räds lite hårdare tag och är lätt att torka ren.

• Kantlisten på Aspö har en liten radie och är gjord av 
ABS som är 1,3 mm tjock, medan kantlisten på
Arkitekt är 0,8 mm tjock. 

• För Aspöluckan använder vi oss av laserteknik, vilket 
innebär att den appliceras med laser. Detta ger en 
homogen produkt samt är en miljövänlig lösning då man 
ej behöver tillföra lim. Arkitektluckan är av traditionell 
typ med limmad kantlist. Luckan målas vilket ger en 
extra försegling mellan planyta och kantlist.

MFC-Luckan
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Eko-prestanda: 
Svanenmärkt och bedömd i Byggvarubedömningen

Melamin består av sammanpressat papper, skyddslager 
och lim som läggs på en spånplatta och kantas med 
stöttålig kantlist av ABS.

1. Skyddslager
(melamin)

2. Dekorativt element
(färg, mönster)

3. Spånskiva
4. Kantlist

MDF-Luckan
Ex: Aspekt Frost 16mm. Arkitekt plus 19mm.
NCS Frost: S 0500-N
Lämplig i bostadsrätter.

• Målad yta som är lätt att rengöra och
färgbeständig tack vare vattenburen kulör. 

• Något känsligare mot repor och stötar, därav mer
lämpad för bostadsrätter och villor, framför hyres-
rätter.

• Det finns många kulörmöjligheter när du väljer
målade luckor så du enkelt kan få ditt egna,
helt unika, drömkök.

2
1

1
1

1. Färg 
2. MDF-skiva

Eko-prestanda:
Svanenmärkt och bedömd i Byggvarubedömningen

Laminat-Luckan
Ex: Ljusterö  19 mm 
NCS Frost: S 0500-N
Lämplig i pentry, förskola och hyresrätt.

• En laminatbelagd lucka är en slitstark och
prisvärd lösning.

• Luckor av laminat är robusta, lätta att rengöra och 
väldigt tåliga mot stötar och slag.
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1. Skyddslager (melamin)
2. Dekorativt element.

(färg, mönster)
3. Impregnerat

kraftpapper.
(stadga)

4. Spånskiva
5. Kantlist

Laminat består av sammanpressat kraftpapper, skydds-
lager och lim som läggs på en spånplatta och kantas med 
stöttålig kantlist av ABS.

Eko-prestanda:
Godkänd vid Svanenmärkning av småhus, flerbostadshus och 
byggnader för skolor och förskolor 089.

MDF (Medium Density Fibreboard) består av 
sammanpressade träfibrer som sedan beläggs med 
ett ytskikt på plan yta samt kant.

RÄTT LUCKA I RÄTT MILJÖ
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