
Information om våra skåp, luckor och lådfronter.



Standard
Hos oss kan du få luckor i en mängd olika material och utföranden, allt från melamin, högtryckslaminat och akryl till lacka-
de luckor. Våra skåpsstommar tillverkas i standardutförande i 16 mm spån med vit melamin. Alla melaminprodukter (både 
luckor och stommar) i vårt sortiment är klassificerade som ”Rekommenderad” av Byggvarubedömningen. Gemensamt för 
alla produkter är att vi sätter kantlist med hjälp av laserteknik. Alla skåp levereras som standard monterade från fabrik.

På kommande sidor beskriver vi vår skåpsstandard och hur vårt intervallmått på luckor och fronter fungerar.

Har du frågor - ring oss på 0492-120 85 eller skicka ett mejl till info@polyform.se!

Slitstarkt



40 / 60 / 80

Hög låda i botten. 
Tillval invändig 

grund låda. 

720 (exkl. bänk)

40 / 60 / 80 40 / 60 / 80 

Hög låda i botten. 
Tillval invändig 

grund låda. 

40 / 60 / 80

Hög låda i botten. 
Tillval invändig 

grund låda.  

150
Skåpsdjup 

580
Löstagbart bak-

stycke för att dölja 
installation.

Bänkskåp

Detta ingår:
Skåpsstommar tillverkade i 16 mm spånskiva med vit melaminyta, klassificerad som ”Rekommenderad” av Byggvarube-
dömningen. Kantlist med laserteknik på synlig del (framsida). Som standard ingår ben 150 mm, mjukstängande gångjärn 
och lådor, monteringsbeslag för lådfronter, hyllbärare och hyllplan enligt skisser ovan. Vit rygg i 3,5 mm tjocklek. Skruvlist i 
spån 100 mm monterad bakom rygg med cc 130.
Luckor, lådfronter, socklar, handtag etc ingår ej utan måste aktivt väljas vid beställning.



60
1 hyllplan.

Ventilerad rygg.

20/30/40/
50/60/70/80

3 hyllplan.

60
1 hyllplan.

Ventilerad rygg.

20/30/40/
50/60/70/80

3 hyllplan.

60
Ventilerad rygg.

20/30/40/
50/60/70/80

2 hyllplan.

700 850 1000

Skåpsdjup 
340

Fläktskåp 60
Ange alltid höjd.

2 hyllplan.

Skåp kyl/frys 60
Skåpsdjup 580.
Ange höjdmått.

1 hyllplan.
Ventilerad rygg.

Väggskåp

Detta ingår:
Skåpsstommar tillverkade i 16 mm spånskiva med vit melaminyta, klassificerad som ”Rekommenderad” av Byggvarube-
dömningen. Kantlist med laserteknik på synlig del (framsida och underkant). Som standard ingår mjukstängande gångjärn, 
hyllbärare och hyllplan enligt skisser ovan. Vit rygg i 3,5 mm tjocklek. Två skruvlister i spån 100 mm monterad bakom rygg 
med cc 130 (ovan- och nederkant).

Luckor och handtag etc ingår ej utan måste aktivt väljas vid beställning.



150

1950 2100 2250

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
1 hyllplan.

Ventilerad rygg.

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
1 hyllplan.

Ventilerad rygg.

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
2 hyllplan.

Ventilerad rygg.

40 / 50 / 60  / 70 / 80 40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
Ventilerad rygg.

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
1 hyllplan

Ventilerad rygg.

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
2 hyllplan.

Ventilerad rygg.

40 / 50 / 60  / 70 / 80 40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
Ventilerad rygg.

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
Ventilerad rygg.

40 / 60/ 80

Endast 60 vid in-
byggnad av ugn 

och micro.
1 hyllplan.

Ventilerad rygg.

40 / 50 / 60  / 70 / 80Skåpsdjup 
580

Högskåp

Detta ingår:
Skåpsstommar tillverkade i 16 mm spånskiva med vit melaminyta,  klassificerad som ”Rekommenderad” av Byggvarube-
dömningen. Kantlist med laserteknik på synlig del (framsida). Som standard ingår ben 150 mm, mjukstängande gångjärn 
och lådor, monteringsbeslag för lådfronter, hyllbärare och hyllplan enligt skisser ovan. Vit rygg i 3,5 mm tjocklek. Tre skruv-
lister i spån 100 mm monterade bakom rygg med cc 130 (ovan- och nederkant samt en centrerad).

Luckor, lådfronter, socklar, handtag etc ingår ej utan måste aktivt väljas vid beställning.



Högskåp Tomt

40 / 60/ 80

Högskåp Linne

40 / 60/ 80

Fem hyllplan.

Högskåp med 
klädstång

40 / 60/ 80

Klädstång och ett 
hyllplan.

Högskåp med 
klädstång och 2 

trådbackar
40 / 60/ 80

En klädstång och 
två trådbackar.

Högskåp städ

40 / 60/ 80

Två fasta hyllplan 
och städskåpsinred-

ning.

Högskåp med 
3 lådor

40 / 60/ 80

Tre hyllplan och tre 
lådor.

Inredning högskåp

Detta ingår:
Ovan är våra standardversioner av högskåp avbildade. De finns i höjderna 1950, 2100 och 2250. Därutöver hjälper vi till att 
ta fram måttanpassade skåp eller specialskåp med kombinationer av inredning så som du vill ha det. 
Hyllplan är justerbara i alla skåp utom Högskåp städ.

Luckor, lådfronter, socklar, handtag etc ingår ej utan måste aktivt väljas vid beställning.



40 / 60 / 80

Hög låda i botten. 
Tillval invändig 

grund låda. 

720 (exkl. bänk)

40 / 60 / 80 40 / 60 / 80 

Hög låda i botten. 
Tillval invändig 

grund låda. 

40 / 60 / 80

Hög låda i botten. 
Tillval invändig 

grund låda.  

150
Skåpsdjup 

580
Löstagbart bak-

stycke för att dölja 
installation.

Diskbänksskåp

Detta ingår:
Skåpsstommar tillverkade i 16 mm spånskiva med vit melaminyta. Kantlist med laserteknik på synlig del (framsida). Som 
standard ingår ben 150 mm, mjukstängande gångjärn och lådor, säker vatten, monteringsbeslag för lådfronter, enligt skis-
ser ovan. Skruvlist i spån 200 mm monterad i bakkant. Samtliga diskbänksskåp levereras med öppen topp för att underlät-
ta montage av diskho.

Luckor, lådfronter, socklar, handtag etc ingår ej utan måste aktivt väljas vid beställning.



Hörnskåp lucka

90x90

Hörnskåp lådor

105x105
Två eller tre lådor.

Vägghörnskåp

60x60
Höjdmått 70/85/100.

Bänkskåp rakt hörn

80-140

Finns även version som diskbänksskåp.

Väggskåp rakt hörn

80-140
Höjdmått 70/85/100.

Hörnskåp

Detta ingår:
Skåpsstommar tillverkade i 16 mm spånskiva med vit melaminyta, klassificerad som ”Rekommenderad” av Byggvaru-
bedömningen. Kantlist med laserteknik på synlig del (framsida) samt underkant. Som standard ingår mjukstängande 
gångjärn, hyllbärare och hyllplan enligt skisser ovan. Vit rygg i 3,6 mm tjocklek. 

Luckor och handtag etc ingår ej utan måste aktivt väljas vid beställning.
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Luckor, fronter mm

Detta ingår:
Luckor, lådfronter täcksidor mm är som standard kantlistade med laserteknik. Alla produkter i melamin är dessutom klassi-
ficerade som ”Rekommenderad” av Byggvarubedömningen.

Vid beställning av enbart luckor, lådfronter och täcksidor måste mått samt stomtjocklek anges. Sockel och takanslutning 
levereras i angivna standardlängder om inte annat anges. Val av gångjärnstyp måste göras. Luckor över 1500 mm kräver tre 
gångjärn.

CC mått
cc 120 för luckor över 500 mm
cc 76 under 500 mm
cc 50 under 350 mm



Rak

Ange djup och längd vid beställning.

Vid underlimning av ho eller urfräsning för spishäll måste 
centrummått anges, samt modell på ho och/eller spishäll.

Hörn

Ange djup och total längd åt båda håll samt var skivan ska 
skarvas (streckad linje). 

Vid underlimning av ho eller urfräsning för spishäll måste 
centrummått anges, samt modell på ho och/eller spishäll.

Djup

Längd Total längd

Djup

Total längd

Bänkskivor

Detta ingår:
Våra bänkskivor kan fås med postad eller rak kant. Standarddjup till våra skåp är 610 mm. Andra lösningar med mått och 
former (som t ex runda hörn/invändig radie) fås vid förfrågan

Tips: Välj extra kantlistning i bakkant för bättre skydd mot fukt.
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Övriga skåpstyper för specifika ändamål:



Måttanpassat / special
Utöver de material vi lagerhåller kan vi naturligtvis tillverka våra produkter i andra material och färger - helt enligt ditt 
önskemål. Luckor och stommar till renoveringskök kan vi naturligtvis måttanpassa fullt ut och vi löser specifika mått eller 
anpassningar på enskilda skåp. Dessutom kan vi ta fram helt kundunika produkter både i storlek, färg och form. Höjd och 
bredd kan begränsas av t ex materialval och inredningar. 

Välkommen med din förfrågan - ring oss på 0492-120 85 eller skicka ett mejl till info@polyform.se!



Här är några exempel på speciallösningar inom förvaring, vård, skola, butik, 
reception, bokhandel. 



Hultsfredsvägen 41
598 40 Vimmerby
Tel. 0492-120 85
info@polyform.se
www.polyform.se


