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Luckor 

Vi gör luckor i alla storlekar, material och utförande 

 

 
Ni väljer om ni vill ha utanpåliggande, överfalsad (halvinfälld) eller helt infälld lucka. 

    

Ni kan även välja ramträets tjocklek och bredd. 

Profiler på luckans ramträ.        Se dok  ”Profilalternativ på köksluckor” 

 

Fyllningen (spegeln) slät eller med Fris.     se dok  ”Luckor med eller utan fris” 

 

Den vanligaste modellen på lucka är en ramverklucka.  

Den är konstruerad som en ram, med en fyllning inuti.  Fyllningen benäms ibland spegel. 

Ramen (ramträ) görs alltid av massivt trä, vanligen fura. 

Fyllningen kan göras av massivträ eller av mdf. 

 

Mdf används bara då luckan ska täckmålas. 

Mdf är en tät och tung träfiberskiva, som inte ”rör sig”. 

Massivträ rör sig alltid, mer eller mindre. 

 

En tekniskt bra lucka har ram av trä och fyllning av mdf. 

Vid val av massiv fyllning, ansvarar vi ej för färgsprickor som kan uppkomma vid 

fuktförändringar i rummet. 

 

Vi tillverkar våra massiva fyllningar så att de ska röra sig så lite som möjligt, då de är 

limmade av kvistfritt trä, med stående täta årsringar. 

Träet i våra luckor är av högsta kvalitet. 

 

Vi tillverkar även helt släta luckor ex till funkiskök och ibland luckor med pärlspontfräsning. 

 

Våra vitrinluckor har äkta spröjs. 

 

Luckor som ska oljas eller klarlackeras är ofta gjorda av fura, ek, björk, ask eller körsbär.  
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Vanliga gångjärn är sk grytgångjärn Blum, som är dämpade och självstängande. 

Grytgångjärn finns som osynliga dvs. innanför luckan eller med en synlig led. 

 

Kulturgångjärn från Eskilstuna kulturbeslag är traditionella lyftgångjärn, som används till 

infällda luckor.  Vanligaste modellen är nr 5076 

 

Vid halvinfällda sk överfalsade luckor i äldre stil, kanske funkisstil används lyftgångjärn från 

Eskilstuna kulturbeslag, ofta av obehandlat stål nr 5055. 

 

Mepla grytgångjärn med synlig led är också ett alternativ vid överfalsad lucka. 

 

Vi monterar och justerar in luckorna före leverans.  

 

Ni kan också av oss beställa nya luckor och lådfronter, till er befintliga inredning. 


