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32 Innehållsförteckning

Tack för att du funderar på ett kök från Marbodal. Våra Svanenmärkta kök, höga 
kvalitetskrav och många kombinationsmöjligheter gör det enkelt att skapa köket 
du alltid drömt om. Låt den här katalogen guida och inspirera dig till det perfekta 

Marbodalköket. Du är alltid välkommen till en av våra återförsäljare om du har några 
frågor och besök oss gärna på www.marbodal.se.
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Kök      f
ö
r livet

Vissa saker förändras inte. Vi samlas fortfarande i en ring 

vid lägerelden varje kväll. Här äter vi och umgås, precis 

som människor gjort i tusentals år. Vi sitter förvisso på 

bekväma stolar vid ett bord och elden har förvandlats till 

en spis, men när vi verkligen vill känna oss trygga finns 

det bara en plats som duger: köket.

 Här spenderar du en stor del av livet. Hit kommer 

vänner och släktingar. Här träffas familjen till middag eller 

för en kopp kaffe i flygande fläng. Köket är en plats 

för läxläsning, kvällsarbete och för att fatta stora och små 

beslut. Det är perfekt för pyssel, pussel och sällskapsspel. 

Det passar för snälla samtal, heta diskussioner eller för en 

stunds tyst eftertanke. Köket är hemmets hjärta.

 Marbodal har skapat kök för livets alla tillfällen 

sedan 1924. De är praktiska och funktionella, men också 

inspirerande och härliga. Det är kök där du känner värme 

även när det blåser snålt, kök som du gärna stannar kvar i.  

 Det är helt enkelt kök för livet.



76 Fyra bevispunkterFyra bevispunkter

Marbodals historia och erfarenhet finns i varenda kökslucka, 

gångjärn, bänkskiva och handtag. Sedan 1924 har generation efter 

generation av köksbyggare lärt sig vikten av att ständigt utforska nya 

möjligheter och testa nya material. 

Vi slutar aldrig leta efter nya lösningar och att skissa på nya kök. 

Kök är livet för oss som jobbar här. Så har det alltid varit och så 

kommer det att förbli.

För oss som jobbar med trävaror är det självklart att tänka på miljön. 

Därför är närmare 30 av våra kök Svanenmärkta. Det betyder 

att de lever upp till stränga krav på en miljövänlig, energisnål 

tillverkningsprocess. Och de gör det med bibehållen funktion och 

kvalitet. Även våra MDF-skivor, spånskivor och lim tillverkas med 

både miljön och funktion i tankarna. Läs gärna mer om Marbodals 

Svanenmärkta kök på vår hemsida.

Hållbarhet och hantverk har alltid varit avgörande för 

Marbodal. Vi bygger kök som ska klara tuffa tag. Därför levereras 

varje Marbodalkök med fabriksmonterade kontrollerade stommar. 

Dessutom lämnar vi 10 års funktionsgaranti på de mest utsatta 

delarna i köket, t ex gångjärn, luckor och skåp. Och du kan 

kompletteringsbeställa dessa delar i upp till 10 år efter köpet.

Vi har levererat kök i mer än 80 år. Ändå vågar vi påstå att 

det inte finns två likadana Marbodalkök i hela Sverige. 

Förklaringen är enkel. Vårt stora utbud av tillbehör och material 

gör det möjligt att blanda, variera och anpassa så att köket passar 

dina krav och drömmar.

T i t ta  b a k åt  s å  s e r  du  f r amt i d en E t t  s i g i l l  fö r  m i l j ö n

V i  ä r  sto lta  kö k s b y g ga r e De t  p e r son l i g a  kö k e t
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Det är mycket att tänka på och många beslut 
som ska fattas när man köper kök. För att göra 
det lite lättare har vi gjort en guide. Den tar 
dig genom processen och leder dig rätt bland 
bänkskivor och konstruktionsritningar. 
Lycka till.

1. Gör en lista med de fem 
viktigaste sakerna köket 
behöver för att passa ditt 
liv. Ta ett familjeråd, titta i 
inredningstidningar, fråga 
vänner och bekanta, besök 
vår hemsida och bläddra i 
den här katalogen. 

3.När du valt serie är det dags att 
välja köksluckor. Här handlar det om 
material, design och färg. Vad passar 
din stil och dina drömmar?

5. Nu är det dags att välja 
handtag eller knoppar.
Gå sedan vidare till 
bänkskivor. Titta på allt 
tillsammans, tänk på att de 
bildar en helhet.

4.Vad kostar köket? Marbodals 
kök finns i åtta prisgrupper där 
Grupp 1 håller det lägsta priset. 
Längre bak i katalogen kan du 
jämföra priser mellan våra kök.

6. Välj diskbänk och blandare. De spelar stor 
roll för helhetsintrycket. Och så ska de vara 
praktiska – du kommer att använda dem mycket.

8. Kom in till en av våra återförsäljare. Öppna 
skåp och luckor, känn på de olika materialen. 
Hos Marbodal-återförsäljaren kan du också titta 
närmare på alla olika vitvaror vi erbjuder.

9. Nu är det dags att förverkliga din dröm. 
Tillsammans med dig skapar köksäljaren 
ditt unika kök.

10. Välkommen till Marbodal 
        – ditt kök för livet.

2.Att bestämma stil på köket är ett 
känslomässigt val. Jämför Marbodals 
tre olika köksserier. Vill du ha ett 
lantligt kök eller ett modernt och 
avskalat? Eller är det kanske ett tidlöst 
som alltid känns rätt?

En hjälpande hand En hjälpande hand

6
7. Insidan är lika viktig som 
utsidan, så öppna luckorna 
och titta in. Vi har massor av 
skåpslösningar och inred-
ningar att välja mellan.

h jä l pan deEn hand
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MODERN
Med raka linjer och stilrena detaljer är det här kök för dig som tycker om 

den skandinaviska inredningsstilen.

Välj ditt kök för livet

COT TAGE
Vill du ha den lantliga, rustika stilen med influenser från naturen? 

I så fall är detta din typ av kök.

Visst är det viktigt med praktiska frågor om kökets färg, antal skåp, storleken på 
avställningsytor med mera. Men det är minst lika viktigt att trivas i sitt kök, så koppla 

bort hjärnan och lyssna på hjärtat en liten stund. Vilket kök är snyggast, mysigast, 
lättast att må bra i? För att göra valet lättare har vi delat in våra kök i tre serier: 

Cottage, Classic och Modern.

ditt
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Det tidlösa blir aldrig gammalt, utan känns alltid nytt. Som i dessa kök 
med klassiska material, färger och former.

Välj ditt kök för livet



1312 Cottage

Cottage
Om du drömmer om rustika och ombonade kök, så har du kommit rätt. Cottage-serien 

har fokus på hantverk och snickeri och hämtar inspiration från landet och naturen.
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Lindö crème

Ett romantiskt, lantligt kök inspirerat av den funktionella shakerstilen. 
Här finns framdragna socklar och utvalda detaljer som krysspröjs 
och dekorpelare. Köksön har en 40 mm skiva av Carraramarmor. med 
planlimmad Intra Horizon diskho. Övriga bänkskivor i 40 mm vitbetsad 
ek  och underlimmad Intra Barents diskho. Mora Rexx K5 blandare, 
knoppar Oval borstad, Thermex fläkt och vitvaror från Husqvarna.

KYL
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CottageCottage 1716

Lindö vit

Ett ljust, luftigt och lättarbetat kök som passar lika bra i lägenheten som 
på landet. Väggluckorna har flätad fyllning och bänkskivan är i 30 mm 
Carraramarmor. Antik-look knoppar, underlimmad Intra Horizon diskho, 
Mora MMIX K5 blandare, Elica fläkt och vitvaror från Husqvarna. Lägg 
märke till sittbänken till höger.

DM

KYL
FRYS

Skissbild



CottageCottage 1918

Koster canvas

Ett lantligt, funktionellt kök inspirerat av shakerstilen. Det syns bl a på 
detaljer som framdragna socklar och inramade luckor. Bänkskiva 40 mm i 
laminat Drivved, Knoppar Oval antik-look och handtag Skålen antik-look, 
infälld Intra Horizon diskbänk med Mora Inxx A1 blandare, Thermex fläkt 
och vitvaror från Husqvarna.



CottageCottage 2120

Koster vit

Skärgårdsinspirerade Koster vit har gott om plats i vitriner och på hyllor. 
Luckor med pärlspontsfyllning och porslinsho. Bänkskiva 30 mm i svart 
granit, knoppar Oval borstad, Mora Classic blandare, Thermex fläkt och 
vitvaror från Husqvarna.

DM
FRYSKYLK F

DM



CottageCottage 2322

Form kritvit

Ljust och luftigt med luckor och krysspröjs i vår nya färg kritvitt. Generösa 
arbetsytor i 30 mm mattslipad grå granit. Med skåp som går ända upp till 
taket blir det mindre damm. Porslinsknoppar, Mora Classic blandare, Elica 
fläkt, rostfri bänkskiva med insvetsad diskho, hög bakkant och gavel samt 
vitvaror från Husqvarna.
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CottageCottage 2524

Form ek

Ett kök med rustik fjällstugekänsla. Trevliga detaljer i ek gör det ombonat 
och mysigt. Bänkskiva 30 mm laminat Textil gråvit, handtag Tradition 
borstad, Mora MMIX K5 blandare, infälld Amaltia diskho och vitvaror från 
Husqvarna.

U
M DM



CottageCottage 2726

Wasa ek

Ett öppet, välkomnande kök med detaljer som gör det rustikt och 
ombonat. Sittplatserna vid kökshalvön gör det enkelt att umgås. Bänkskiva 
30 mm laminat Vit struktur med ekkant, handtag Ek, Mora Cera blandare 
med utdragbar handdusch, underlimmad Intra Eurora diskho, vitvaror 
från Husqvarna och Thermex fläkt.
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2928 Classic

Class i c
Som namnet antyder blir ett Classic-kök aldrig omodernt, bara vackrare med åren. 
Det är tidlösa kök som passar alla åldrar. Noga genomtänkta färg- och materialval 

hjälper till att skapa kök som lever. 

Classic
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Ekerö

Ekerö är köket som är alltid känns nytt. Det är tåligt och praktiskt med gott 
om avställningsytor. Notera den trevliga kaffehörnan och den spännande 
hörnlösningen. Bänkskiva laminat Gomera 40 mm. Handtag Platt båge 
matt, Mora Rexx K6 och K7 blandare, underlimmad Intra Frame diskho 
(även i kaffehörnan), Siemens fläkt och vitvaror.

KYL

UGN UGN
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ClassicClassic 3332

Ekerö vit

Ett klassiskt nordiskt kök med många möjligheter. Notera hur bänkskivan 
på köksön ”svävar” och får köket att kännas luftigare. Bänkskiva laminat 
Textil grå 30 mm, handtag Platt båge, Tapwell EVO 200 blandare, under-
limmad Intra Horizon diskho, Elica fläkt och vitvaror från Husqvarna. 
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ClassicClassic 3534

Torö matt vit/ek

Klassisk design med rena linjer och stora arbetsytor samt gott om plats 
för förvaring. Bänkskiva vit Hi-Macs 30 mm samt 40 mm massiv ek i 
brolösningen på kökshalvön. Handtag Solo vit respektive rostfri, Tapwell 
EVM 980 blandare, vita integrerade Hi-Macs diskhoar, Elica fläkt och 
Husqvarna vitvaror.
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ClassicClassic 3736

Sushi vitbets

Avskalat, bekvämt och praktiskt. Sushi vitbets passar både stora och små 
ytor. Lägg märke till de inbyggda väggskåpen. Bänkskiva vit laminat 30 
mm, handtag Solo rostfri, Tapwell EVM 980 blandare, underlimmad Astris 
diskho, Thermex fläkt och vitvaror från Husqvarna.

U
M
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ClassicClassic 3938

Öland canvas

Sekelskiftescharm i nutida tappning med smart arbetshörna. Bänkskiva 
skiffer rustik 30 mm, knoppar Oval borstad, Mora Cera Highline blandare, 
inbyggd Intra Mega diskho samt fläkt och vitvaror från Siemens.

DM

KYL

FRYS
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Modern
Med avskalade lösningar, strikta linjer och skandinaviska material är detta serien för dig 

som tycker att mindre är mer. Bland årets nyheter finns en grå nyans för Arkitekt Plus samt 
en lucka med integrerat grepp, så att du slipper knoppar eller handtag.
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Öresund

Ett minimalistiskt kök med rena linjer som förstärks av de nya infällda 
greppen och den inbyggda alkoven. Genom att utnyttja takhöjden får 
köket maximal förvaring. Bänkskiva i nya materialet laminat Mörk drivved 
30 mm på köksön, nischen samt väggarna i nischen. Blandare Mora Rexx 
K6, infälld Intra Euro diskho, Elica fläkt och vitvaror från Siemens.

FRYS

DM

KYL UGN KAFFE
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Arkitekt plus mörkgrå

Modern design med de senaste lösningarna. Här finns plats för allt som 
behövs, även om du bara har en begränsad yta för köket. Bänkskiva 
svart kompaktlaminat, handtag Solo svart, Tapwell EVO 186 blandare, 
underlimmad Intra Frame diskho, Thermex fläkt och vitvaror från 
Husqvarna.

ModernModern

DM

KYL
FRYS MICRO

UGN



4746 ModernModern

Arkitekt plus kritvit

Stramt och elegant med luckor i kritvitt och stora arbetsytor. Skandinavisk 
design med rena linjer utan onödiga detaljer. Bänkskiva laminat Oak 
Chamonix 40 mm, handtag Zenith rostfri, Mora Rexx K7 blandare, 
underlimmad Intra Frame diskho, Elica fläkt och Husqvarna vitvaror.

FRYS
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4948 ModernModern

Arkitekt plus vit/Gallery

Gör köket till en del av vardagsrummet med Gallery och låt hålen i 
luckorna rama in prydnader och sköna ting. Bänkskiva 30 mm i laminat 
Ljus valnöt, handtag Zenith fullängd vit, Tapwell EVM 980 blandare, 
underlimmad Intra Horizon diskho, fläkt och vitvaror från Husqvarna.

U
M
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5150 ModernModern

Form vit

Elegant och luftigt, sparsmakat och återhållsamt med praktiskt placerade 
vitvaror i arbetshöjd. Köksön har integrerad bänkfläkt från Thermex  och 
bänkskiva i laminat Textil brun 30 mm med tunn framkant av svartbetsad 
ask. Handtag Klack, Tapwell EVO 186 blandare, underlimmad Intra Frame 
diskho och vitvaror från Siemens.

DM DM UGNKAFFE



5352 ModernModern

Sushi svartbets/Iris

Minimalistiskt och stramt kök som bjuder in till både matlagning och 
umgänge. De motordrivna lådorna, push-to-open på väggskåpen och 
glasluckan Iris bidrar till den strama formen. Bänkskiva Hi-Macs Arctic 
white 40 mm, Tapwell EVM 980 blandare och infälld Quadra diskho.
Fläkt Thermex och vitvaror från Husqvarna. UME MEFRYS KYLUGN



5554 ModernModern

Vollo högblank

Modern design med många olika material som skapar karaktär och ger 
maximal funktion på liten yta. Etagebyggd köksö med rostfria stödsidor. 
Bänkskiva i svartbetsad ek 40 mm, Forza handtag, Tapwell EVO 186 
blandare, svetsad Astris diskho, Thermex fläkt och vitvaror från Siemens.

DME
U



5756 Förvaring och tvättstuga

Våra fabrikskontrollerade och monterade stommar är gjorda för att hålla lika bra i 
livliga barnrum som flitigt använda tvättstugor. Håller de för sådant, passar de också 

utmärkt när du vill ha ordning och reda i mammas och pappas dressing room samt för 
annan förvaring. Välj mellan våra olika luckor och titta närmare på alla smarta detaljer, 

som bidrar till effektiv och bekväm förvaring.

tvätt

f
ö

r varing
och stuga

Förvaring och tvättstuga

1 : Vinga vit matt Barnens sovrum är lika mycket en viloplats som en plats för lek och aktivitet. Vinga vit går att variera i oändlighet och gör det möjligt att göra det här rummet så 
roligt som det ska vara. 2 : Version ljus ek. Groventré med plats för både förvaring, cyklar och ytterkläder. Ordning och stil i hemmets mest ansatta rum. 3 : Svanö björk/Sushi 
svartbets. Skandinavisk minimalism med japansk touch bäddar för ro, harmoni och effektiv förvaring. 4 : Version ljus ek. I grovköket finns det plats för en tvättavdelning med 
utdragbar strykbräda. 

1 2

3

4
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Vinga vit matt

Ljus, praktisk tvättstuga med effektiva arbetsytor och plats för det 
mesta. Med tvättmaskin och torktumlare på höjden sparar du utrymme. 
Luckorna i MFC lämpar sig bra i utrymmen som ibland kräver lite tuffa tag. 
Praktiskt utrymme under bänkskivan för tvättkorg eller som arbetsplats 
framför symaskinen. Den extra djupa diskhon underlättar vid handtvätt. 
Blandare Mora MIXX K7. Diskho Amaltia. Vitvaror Siemens. Bänkskiva 
Zeus antracit  och handtag Bridge matt krom.

Version ljus ek

Fräsch och ombonad tvättstuga med rena arbetsytor och samtidigt 
gott om förvaring bakom luckorna i ljus ek och väggarnas vitrinskåp. 
Luckor i det tåliga materialet MFC. Med tvättmaskin och torktumlaren i 
rätt arbetshöjd sparar du ryggen och får ytterligare förvaringsutrymme 
undertill. Blandare Mora MIXX K6. Underlimmad diskho Intra Horizon. 
Vitvaror Siemens.  Bänkskiva i laminat Textil grå och handtag Alu 02.

Förvaring och tvättstugaFörvaring och tvättstuga

TVÄTT
TORK

TORK

TVÄTT
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1 : Utdragbar byxhållare. Vit. Optimerar utrymmet i garderoben. För 60 och 80 cm breda skåp. 2 : Metabox. Invändig låda. Vit. För 30, 40, 50 och 60 cm breda skåp.  
3 : Utdragbar skohylla. Vitt trådutförande. För 60 och 80 cm breda skåp. 4 : Garderob. En kombination av klädstång, utdragbar trådback, byxhållare och skohylla ger en effektiv 
garderobsförvaring. 5 : Tandembox. Invändig låda. För 40, 50 och 60 cm breda skåp. 6 : Trådbackar. Vitt utförande. Vitt utförande. Höjd: 85, 150 och 250 mm för 40, 60 och 80 
cm breda skåp. Höjd 150 mm för 60 och 80 cm breda skåp.

Dressing room

Vem sa att miljonärskorna på Manhattan har ensamrätt på  
walk-in-closets? Tysta tvivlarna och låt dina kläder, skor och  
väskor få den plats de förtjänar.

1

4

3

2

5

6

Dressing roomDressing room
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Stål, trä eller porslin, knopp eller handtag? Kanske breddanpassade grepplister, push-to-
open lösningar eller motordrivna lådor? Många alternativ, men det är ju de små detaljerna 

som hjälper till att skapa en helhet i köket. Det gäller även bänkskivorna. 
Här kan du välja mellan bl a sten, trä och laminat. Ett tips på vägen: Gör bänken djupare än de 

vanliga 60 cm. Det ger extra arbetsyta, mer förvaringsutrymme och ett ståtligare intryck.

Handtag och bänkskivor

skivor
handtag o

c
h
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1 : Solo svart. cc 128 mm, 256 mm, 448 mm. 2 : Solo krom. cc 128 mm, 256 mm, 448 mm. 3 : Solo vit. cc 128 mm, 256 mm, 448 mm. 4 : Solo rostfri. cc 128 mm, 256 mm, 448 mm. 
5 : Retro krom. cc 128 mm. 6 : Båstad borstad. cc 128 mm. 7 : Kajak matt. cc 128 mm. 8  : Bridge matt krom. cc 128 mm. 9 : Skålen eloxerad. cc 64 mm. 10 : Skålen antik. cc 64 mm. 
11 : Skålen borstad. cc 64 mm. 12 : Porslinsknopp/eloxerad. 13 : Porslinknopp/rostfri fot. 14 : Zenith aluminium. Längd 40 mm Finns även i rostfritt, vit, svart, krom. (nr 29-33) 
15 : Forza. cc 32 mm. 16 : Point rostfri. 17 : Point krom. 18 : Plastknopp vit. 19 : Tråd rostfri. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm. 20 : Alu 02. cc 128 mm, 224 mm. 21 : Platt båge matt. cc 128 
mm, 224 mm. 22 : Papi valnöt/rostfri. cc 192 mm. 

1
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23 : Smed tennoxid. cc 96 mm. 24 : Tradition eloxerad. cc 96 mm. 25 : Tradition antik look. cc 96 mm. 26 : Tradition borstad. cc 96 mm. 27 : Arkitekt bok. cc 96 mm. 28 : Ek 02. cc 
128 mm. 29 : Zenith svart. Längd 40 mm, 136 mm. 30 : Zenith krom. Längd 40 mm, 136 mm. 31 : Zenith aluminium. Längd 40 mm, 136 mm. 32: Zenith vit. Längd 40 mm, 136 mm. 
33 : Zenith rostfri. Längd 40 mm, 136 mm. 34 : Oval borstad. 35 : Oval antik-look. 36 : Oval eloxerad. 37 : Zenith fullängd rostfri. Längd 196 mm, 296 mm, 312 mm, 346 mm, 396 
mm, dubbel 396 mm, 446 mm, 496 mm, dubbel 496 mm, 596 mm, dubbel 596 mm, 796 mm, 996 mm. 38 : Zenith fullängd vit. Längd 196 mm, 296 mm, 312 mm, 346 mm, 396 mm, 
dubbel 396 mm, 446 mm, 496 mm, dubbel 496 mm, 596 mm, dubbel 596 mm, 796 mm, 996 mm. 39 : T-grepp rostfri. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm, 448 mm, 640 mm, 832 mm. 
Totallängden blir 64 mm längre än c/c måttet, c/c är centrum skruvhål. 40 : Klack rostfri. cc 128 mm, 192 mm, 256 mm, 448 mm, 640 mm, 832 mm. 

Extra stilrent med 
handtagslösa luckor.

Då trycker du bara på luckan så öppnas 
den (sk push-to-open-funktion). För att 
få ett helt handtagslöst kök kan push-
to-open funktionen på köksluckor 
kombineras med easy-open för lådor.
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Handtag och bänkskivor Handtag och bänkskivor
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Laminatskivor

Laminatbänkskivor/stänkskydd/dekorsidor. Laminatskivor är riktiga 
slitvargar. Du kan spilla och nöta i åratal utan att något dramatiskt 
händer dem. Och det tål upp till 1800C. Våra inredningsarkitekter har 
valt ut ett brett sortiment av klassiska och moderna mönster, färger 
och nyanser som du kommer att kunna trivas med i många år. 

Vi är ju vana vid att se laminatskivor som arbetsytor på bänkskåpen. 
Men nu har vi även  tunna laminatskivor. Den som är på 12 mm 
tjock kan du t ex använda som stänkskydd på väggen vid spis och 
diskbänk, istället för kakel. Det är lättskött och helhetsintrycket 
blir dessutom lugnt och smakfullt. Den 16 mm tjocka skivan kan du 
använda som barrygg, sockel eller som dekorsida. De 12 mm och 16 
mm tjocka skivorna har raka kanter. Måttbeställ dem på samma sätt 
som bänkskivor.

1 : Vit struktur 586. 2 : Vit 451. 3 : Vit högblank 464. 4 : Skiffer högblank 465. 5 : Textil gråvit 587. 6 : Textil grå 588. 7 : Textil brun 589. 8 : Skiffer rustik 565.

1 : Fantasi ljusgrå 249. 2 : Fantasi beige 519. 3 : Fantasi mörkgrå 380. 4 : Fantasi grafit 390. 5 : Virrvarr antracit 450. 6 : Zeus antracit 534. 7 : Grå granit 583. 
8 : Mörk metall 542. 

1
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1 : Svart struktur 584. 2 : Svart marmor 585. 3 : Mörkgrå kvarts 551. 4 : Basaltino 556. 5 : Brazil svart 525. 6 : Ljusgrå sandsten 580. 7 : Grå sandsten 581. 8 : Brungrå 
sandsten 582 9 : Gomera 558.

1 : Oak Chamonix 561. 2 : Ek block 571. 3 : Drivved 578. 4 : Mörk drivved 579. 5 : Ljus valnöt 453. 6 : Wenge block 454. 7 : Wenge 559. 8 : Bok block 569.

6 7 8

4
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Dubbelsidigt laminat

Du kan även beställa bänkskivor med dubbelsidigt laminat, dvs 
likadant laminat på båda sidor. Dubbelsidigt laminat går att göra på 
skivor med kantlist MF1, MF1 plus, MF2, MF3, MF4, MFO, MF15, MF20 
och MF42.

5

9

3

1 2
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Laminatskivor kantlister

Det finns flera alternativ på framkantlister för laminatskivor, både i 
laminat och massivt trä. Nu finns det också bakkantlister i massivt 
trä och i aluminium.
Titta igenom alla miljöerna i den här katalogen, så får du tips på 
snygga kantlister till laminatbänkar. Tänk kreativt.

1 : MF 0. 30 och 40 mm (ek, svart- och vitbetsad ek och valnöt). 2 : MF 4. 30 mm (ek, svart- och vitbetsad ek och valnöt) 3 : MF 20. 30 mm (ek, svart- och vitbetsad ek och valnöt). 
4 : MF 5. 30 och 40 mm (ek och valnöt). 5 : MF 1. 12, 16, 30 och 40 mm. 31-120 mm valbart mått. 6 : MF 1 Plus. 30 och 40 mm. 7 : MF 3. 30 och 40 mm (ek, svart-  och vitbetsad ek, 
eklamell och valnöt). 8 : MF 15. 30 mm (ek, svart- och vitbetsad ek och valnöt). 9 : MF 42. Aluminiumlist 30 och 40 mm. 10 : MF 2. 30 mm.

1 2

654
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Stenskivor

Granit, svart diabas och marmor. Granit och svart diabas är de mest 
tåliga. De tål värme, vatten och till och med vassa knivar. Marmor 
är porösare, och därför känsligare för fläckar och repor, men många 
tycker att just det är en charmig kvalitet. Marbodals stenskivor är 
även impregnerade och därmed extra slitstarka. 

Stenskivor är naturmaterial varför vissa avvikelser från prov i butik 
kan förekomma. Men för att minimera avvikelser och skapa ett så 
homogent helhetsintryck som möjligt kommer skivorna du väljer 
från samma stenblock. Rengör dina stenskivor med stentvål.

1 : Marmor. Mattslipad Carrara. 2 : Svart granit. Mattslipad/blankpolerad/antik-
borstad Impala. 3 : Svart diabas. Mattslipad/blankpolerad Nero Assoluto. 
4 : Grå granit. Mattslipad/blankpolerad Grå bohus.

3 4

1 2

Massiva träskivor

Massivt trä är varmt och vackert. Marbodals träskivor levereras 
antingen hårdvaxade eller oljade. Trä är känsligare än laminat och sten. 
Träbänkskivor nära vatten och spis bör vara hårdvaxade. En vaxad 
yta är halvblank och tål vatten bättre än en matt, oljad yta. Tänk på att 
behandla en oljad skiva regelbundet. Testa om ytan är så mättad att 
vattendropparna pärlar sig. Om inte, då är det dags att olja igen.

1 : Ek svartbetsad. Hårdvaxad. 2 : Ek vitbetsad. Hårdvaxad. 3 : Ek . Oljad/hårdvaxad. 4 : Amerikansk valnöt. Oljad/hårdvaxad.  5 : Bok. Oljad/hårdvaxad. 6 : Körsbär. Oljad/Hårdvaxad.

1
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Huggkubbar

Massiv huggkubbskiva. 70 mm 
tjock. Måttbeställs.

1 : Huggkubb bok 
2 : Huggkubb ek

1 2

Brolösning
Med hjälp av brolösningen i massivt trä skapar du en trevlig sittdel i köket. Perfekt för morgon-
kaffet eller barnens läxläsning.

Monteringsmallar

3

Tempknoppar

Metallknopparna är av rostfritt stål och har en 
tätningsring. 16 st per sats. Monteras i bänkskivan 
(massivt trä eller laminat) och placeras i valfritt 
mönster. Monteringsmallar medföljer.
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Hi-Macs®

Detta är bänkskivor av slitstarkt stenliknande kompositmaterial som 
består av mineraler, akryl och färgpigment. Materialet kan formas och 
fogas samman utan synliga skarvar vid montering i köket. Det finns 
ca 10 kantalternativ att välja bland och hoar helt i Hi-Macs. Hoar helt i 
rostfritt går också att underlimma i Hi-Macs.

1 : Hoar i Hi-Macs. 2 : Black Granite. 3 : Sea Oat Quartz. 4 : White Quartz. 5 : Arctic Granite. 6 : Arctic White.

1
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Kompaktlaminat

Kompaktlaminat består av en kärna av impregnerat kraftpapper med 
ovansida och undersida av högtryckslaminat. Ytan är alltså likadan 
som på en vanlig laminatbänkskiva. Eftersom bänkskivan har en rak 
framkant och endast är 10 mm tjock ger den ett tunt och stilrent intryck. 
Kompaktlaminatskivan kan också beställas med en aluminiumram om 
man vill öka bänkskivans tjocklek. Aluminiumramen kan placeras kant i 
kant med skivan eller indragen för att ge intrycket av en svävande skiva. 
Vaskar underlimmas på samma  sätt som i vanliga laminatbänkskivor.

1 : Kompaktlaminat med indragen aluminiumram. 2 : Kompaktlaminat med aluminiumram. 3 : VIt med svart kärna, 457H. 4 : VIt med vit kärna, 001H. 5 : Svart med svart kärna, 
002H. 6 : Zeus antracit med svart kärna, 534H.

1
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Rostfria bänkskivor

Den handgjorda, heltäckande rostfria bänkskivan har länge varit 
exklusivt reserverad för restaurangkök. Nu finns den tillgänglig för 
dig. Marbodals rostfria bänkskivor kan du få i vilken form som helst, 
vi skräddarsyr den för just ditt kök. Fram- och bakkanter samt gavlar 
kan du får i olika profiler och mått. Standard är 30 och 40 mm, men 
skivorna finns även från 20 till och med 100 mm. Materialet är en 
kraftig, tjock stålplåt med en handgjord levande yta och en påtaglig 
kvalitetskänsla. En känsla som du nästan kan känna genom att titta 
på bilderna.

Du kan även få dekorsidor och socklar rostfritt. Ultramodern kombination - Höblanka 
Vollo och dekorsida i rostfri plåt.

MB6 MB60 MB10 MB100/110

MB6 MB60 MB10 MB100/110

Kantsektioner, rostfria bänkskivor.

Denna rostfria bänkskiva med den klassiska framkanten MF13 och den fint rundade 
gaveln ger en gammaldags karaktär. Bakkanten är av typ MB10 och gaveln MB100.

Framkant

Bakkant

En liten fasad kant, MF14, ser till att vattnet inte rinner ner på golvet. Spishällen är 
vackert infälld i skivan.

MF1 MF2 MF13 MF14 MF15 MB6 MB60 MB10 MB100/110

Kantprofilen MF15 ger bänkskivan ett stilrenare, nättare uttryck. Finns även i trä, 
laminat och sten.
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Valet av diskbänk och blandare hänger bl a ihop med vilket kök du föredrar. Om du valt 
från serien Cottage kan det passa med en dubbel porslinsho, medan en stor enkelho i 

rostfritt passar fint i ett Modern-kök. Det handlar också om hur köket används och vilka 
ytor som finns. Detsamma gäller blandare; liten och nätt eller stor och praktisk? På de 

följande sidorna finns alla möjligheter att hitta det som passar perfekt i ditt kök.

Blandare och diskbänkar

blandare o
c
h
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Mora

Mora Cera High line, krom.
Med eller utan diskmaskinsavstängning. 
Kranhöjd 31 cm (27 cm till strålsamlaren).

Mora Cera, krom. Fordrar separat 
diskmaskinsavstängning. Kranhöjd 14 
cm (12 cm till strålsamlaren).

Mora MMIX K5, krom. Med diskmaskins-
avstängning. Kranhöjd 39 cm (25 cm till 
strålsamlaren).

Mora MMIX K6, krom. Med diskmaskinsav-
stängning. Kranhöjd 33,5 cm (30,5 cm till 
strålsamlaren).

Mora Inxx A5, krom/stainless.Spärrad pip, 
120º. Fordrar separat diskmaskinsavstäng-
ning. Höjd 30,5 cm (22,5 cm till strålsam-
laren).

Mora Inxx A1, krom/stainless. Fordrar 
separat diskmaskinsavstängning. 
Höjd 27 cm (19 cm till strålsamlaren).

Mora Inxx A1, krom/stainless.
Fordrar separat diskmaskinsavstängning. 
Höjd 32,5 cm (19 cm till strålsamlaren).

Mora Classic, krom. Separat diskmaskins-
avstängning i Classic-utförande finns som 
tillval. Höjd 30,5 cm (21 cm till strålsam-
laren).

Mora Cera, krom. Med utdragbar handdusch 
och diskmaskinsavstängning. Kranhöjd 22 
cm (14 cm till strålsamlaren). 
Slanglängd 120 cm.

Mora MMIX K7, krom. Med diskmaskins-
avstängning. Kranhöjd 37 cm (26 cm till 
strålsamlaren).

Mora Rexx K5, krom. Med diskmaskins-
avstängning. Kranhöjd 31,5 cm (18 cm till 
strålsamlaren).

Mora Rexx K6, krom. Med diskmaskins-
avstängning. Kranhöjd 24 cm (22 cm till 
strålsamlaren). 

Mora Rexx K7, krom. Med diskmaskinsav-
stängning. Kranhöjd 24,5 cm (18,5 cm till 
strålsamlaren).

Tapwell

Tapwell EVM 180, krom. Fordrar separat 
diskmaskinsavstängning. Kranhöjd 36 cm 
(22,5 cm till strålsamlaren). 

Tapwell EVM 980, krom/vit.
Fordrar separat diskmaskinsavstängning. 
Kranhöjd 34 cm (28 cm till strålsamlaren).

Tapwell Evo 186, krom. Modern storköksblandare med handdusch och diskmaskinsav-
stängning. Kranhöjd 54 cm (16 cm till strålsamlaren).

Tapwell Domino 180/184, krom.
184 har diskmaskinsavstängning.
180 fordrar separat diskmaskinsavstängning.
Kranhöjd (180) 37 cm (26 cm till strålsam-
laren). Kranhöjd (184) 40 cm (28 cm till 
strålsamlaren).

Tapwell EVO 200, krom. Med separat 
handdusch. Fordrar separat diskmaskins-
avstängning. Kranhöjd 39 cm (28,5 cm till 
strålsamlaren). 

Tapwell SK 184, krom. Med diskmaskins-
avstängning, Kranhöjd 34 cm (24 cm till 
strålsamlaren).

Tapwell Level 880, krom. Fordrar separat 
diskmaskinsavstängning. Kranhöjd 37 cm 
(26 cm till strålsamlaren).

Tapwell EVO 180/184, krom. 184 har 
diskmaskinsavstängning, 180 fordrar separat 
diskmaskinsavstängning. Kranhöjd 34 cm (25 
cm till strålsamlaren).

Tapwell EVO 185, krom. Blandare med 
utdragbar handdusch. Fordrar separat 
diskmaskinsavstängning. Kranhöjd 39 cm 
(23 cm till strålsamlaren).

Blano Linus-S, krom. Blandare med utdragbar handdusch. Kranhöjd 29 cm (26 cm 
till strålsamlaren). Fordrar separat diskmaskinsavstängning. Slanglängd 50 cm.

Blanco
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Intra Eurora EU 60. 608x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Upplyftsven-
til. Diskmedelspump. Renssil. 
(Begränsad plats för blandare). 

Intra Mega IME 80. 804x500 mm. 
Skåpsbredd minst 80 cm. Diskmedels-
pump. Upplyftsventiler. (Begränsad plats 
för blandare). 

Intra Eurora EUP 60. 900x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Upplyftsventil. 
Diskmedelspump. Renssil. (Begränsad plats för 
blandare). 

Intra Mega IMPE 80. 1100x500 mm. 
Skåpsbredd minst 80 cm. Upplyftsventil i båda lådorna. 
Diskmedelspump. (Begränsad plats för blandare). 

Intra Atlantic F10. Heltäckande bänk 
för minst 40 cm underskåp. 30 mm hög. 
Välj mellan 100 eller 120 cm bredd. Tillval: 
skärbräda.

Intra Atlantic G12. Heltäckande bänk för minst 60 
cm underskåp. 30 mm hög. Välj mellan 100, 120, 
122, 140, 160, 180 eller 200 cm bredd. Levereras 
med kranhål. Tillval: skärbräda.

Intra Atlantic 40 mm H14. Heltäckande bänk för minst 75 
cm underskåp. 40 mm hög. Lådor till höger eller vänster. 
Levereras med kranhål. Välj mellan 80, 120, 140, 160, 180 
eller 200 cm bredd. Tillval: skärbräda. 

Intra Atlantic AGX104-Hörn. Heltäckande hörnbänk. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Tillval: skärbräda. 

Intra Atlantic H14. Heltäckande bänk för minst 75 cm under-
skåp. 30 mm hög. Levereras med kranhål. Välj mellan 80, 120, 
140, 142, 160, 162, 180, 182, 200, 220 eller 240 cm bredd. 
Tillval: skärbräda.

I U P S I U P S

I U P S

I U P S

Intra Eurora EUP 80. 900x510 mm. Skåpsbredd 
minst 75 cm. Upplyftsventil. Diskmedelspump. 
Renssil. (Begränsad plats för blandare). 

I U P S
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Intra FR 155. 155x380 mm. 
Skåpsbredd minst 30 cm. 
Korgventil.

Intra Frame FR 340. 340x380 mm. 
Skåpsbredd minst 40 cm. Korgventil.

Intra Frame FR 520. 520x380 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Korgventil.

Intra Frame FR60SH. 595x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Upplyftsventil 
och renssil i den stora lådan och manuell 
korgventil i den lilla. Diskmedelspump.

Intra Frame FR60SX. 595x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Upplyftsventil 
och renssil. Diskmedelspump.

Intra Frame FR97SH. 970x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Upplyftsventil och 
renssil i den stora lådan och manuell korgventil i 
den lilla. Diskmedelspump.

Intra Frame FR97SX. 970x510 mm. Skåpsbredd 
minst 60 cm. Upplyftsventil och renssil. Diskmedels-
pump.

Intra Frame FR97D. 970x510 mm. Skåpsbredd 
minst 80 cm. Upplyftsventil och renssil i båda lådorna. 
Diskmedelspump.

Intra Frame FR97SXH. 970x510 mm. Skåpsbredd 
minst 80 cm. Upplyftsventil och renssil i den stora 
lådan och manuell korgventil i den lilla. 
Diskmedelspump.

Intra Frame FRH 1400. Heltäckande bänk för minst 80 
cm underskåp. Finns i 30 och 40 mm hög. Välj mellan 
120, 140 eller 160 bredd. Upplyftsventil och renssil i båda 
lådorna. Diskmedelspump.

Intra Frame FRF 1400. Heltäckande bänk för minst 60 
cm underskåp. Finns i 30 och 40 mm hög. Välj mellan 
120, 140 eller 160 bredd. Upplyftsventil och renssil i båda 
lådorna. Diskmedelspump.

U P S

U P S

U P S
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Intra diskbänkar

Marbodal har flera varianter av diskplat-

ser - från runda enkelhoar till heltäckande 

diskbänkar med dubbla hoar. De klassiska 

diskbänkarna ligger i nivå med bänkskivan 

och finns i bredder mellan 80 och 240 cm.
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Amaltia 62x50 mm 1½ B. 
620x500 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm.

Amaltia 79x50 mm 2 B. 790x500 mm. 
Skåpsbredd minst 80 cm.

Amaltia 100x50 mm 1½  B 1D. 1000x500 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm.

Amaltia Plus 100x50 mm 1 B 1D. 1000x500 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm.

Amaltia 116x50 mm 2B 1D. 1160x500 mm. 
Skåpsbredd minst 80 cm.

Astris 340. 340x400 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 40 cm. 
Astris 450. 450x400 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 50 cm.
Astris 500. 500x400 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 60 cm.
Astris 740. 740x400 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 80 cm.

Istros 400. 450x505 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 50 cm. 
Istros 500. 550x505 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 60 cm.
Istros 740. 740x505 mm 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 80 cm.

I U P S
I P

I
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Diskhoar i komposit

Kompositmaterial är idealiskt för diskhoar, dels för att det är 

vackert och dels för sina utomordentliga egenskaper. Mate-

rialet består av pulveriserad granit och akryl, vilket ger en 

jämn och hård yta som saknar porer och gör diskhon både 

hållbar och hygienisk. Ytan är dessutom värmebeständig 

och reptålig och du rengör den med en vanlig kökssvamp. 

Diskhoarna finns i svart (Onyx) och ljusgrått (Alumina). Intra Euro N-100. 
400x400 mm. Onyx/Alumina. 
Skåpsbredd minst 40 cm.

Intra Domus D-150. 1060x525 mm. Onyx/Alumina. Vänd-
bar. Upplyftsventil i en låda. Skärbräda i glas. Skåpsbredd 
minst 60 cm.

Intra Domus N-200. 925x525 mm. 
Onyx/Alumina. Upplyftsventil i en låda. Skärbräda i 
glas. Skåpsbredd minst 80 cm.

II

Intra Domus D-200. 1220x525 mm. Onyx/Alumina. Vändbar. 
Upplyftsventil i en låda. Skärbräda i glas. Skåpsbredd minst 80 cm.

Intra Nemo 
570x510 mm. Onyx/Alumina. 
Skåpsbredd minst 60cmI

Tetragon

Tetragon 170.  170x400 mm.  31/2” ventil. Skåpsbredd minst 30 cm.
Tetragon 340.  340x400 mm.  31/2” ventil. Skåpsbredd minst 40 cm.
Tetragon 400.  400x400 mm.  31/2” ventil. Skåpsbredd minst 50 cm.
Tetragon 500.  500x400 mm.  31/2” ventil. Skåpsbredd minst 60 cm.

Dubbel Tetragon 510. 170x400 + 340x400 mm 
(exkl fläns). 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 60 cm vid 
utdragbar källsortering, 80 cm vid lucka.

 Dubbel Tetragon 680. 340x400 + 340x400 mm 
(exkl fläns). 31/2” ventil. Skåpsbredd minst 80 cm.

Omnia Pro 60. Yttermått 595x500. Porslinsho 
för 600 mm skåp. Fungerar ej i rostfri bänkskiva.

Omnia Pro 80. Yttermått 800x500. Porslinsho för 
800 mm skåp. Fungerar ej i rostfri bänkskiva.

Porslinshoar

U P S

U P
U P

Amaltia

I

Astris och Istros

I

U II
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Intra Barents C313. Ø 373 mm. 
Skåpsbredd minst 40 cm. Tillval: skärbräda
Intra Barents C380. Ø 450 mm. 
Skåpsbredd minst 50 cm.

Intra Barents A400. 460x400 mm. 
Skåpsbredd minst 50 cm.

Intra Barents A500. 560x450 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm. Tillval: skärbräda

Intra Horizon HZ 615 SH. 615x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm.

Intra Horizon HZ 815 DM. 815x510 mm. 
Skåpsbredd minst 80 cm.

Intra Horizon HZD 815 SH. 815x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm.

Intra Horizon HZD 815 SR. 815x510 mm. 
Skåpsbredd minst 60 cm.

Intra Horizon HZD 1120 D. 1120x510 mm. 
Skåpsbredd minst 80 cm.

I U P S
I U S

I U P

I U P

I U P

I U PI U P

Intra

I U P S

Diskbänkar och blandare Våra utvalda samarbetspartners

I livet umgås du med människor du gillar. Personer som ger dig energi och gör 
vardagen lite bättre. Våra kök är likadana. De blir bättre med rätt partner. 

Därför vill vi på följande sidor passa på att presentera Marbodals utvalda partners. 
Det är varumärken och produkter som kompletterar våra kök på bästa sätt och 

som delar vår filosofi om ett kök för livet.

u
t
samarbetspartners

våra
valda

=planlimmadPI =inbyggd U =underlimmad S =svetsad
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i nredn ingar
och behör

till

Att skönhet kommer inifrån gäller i högsta grad i köket. Det är de små, vardagliga 
detaljerna inne i skåp och lådor som gör skillnaden. Invändig belysning i lådorna hjälper 

dig till exempel att snabbt hitta rätt bestick eller redskap. Ta dig tid, tänk igenom hur en 
dag i köket ser ut och hur du vill att det ska vara i det nya köket.
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1 : Krysspröjs. Vitrinlucka med krysspröjs och glasfyllning. Finns även med glasfyllning och tät spegel, se sid 14 (Lindö crème). Skapar en lantlig/romantisk stämning i köket. 
Dekorpelare. Bredd 50 mm i åtta olika höjder. Vit, crème och canvas. Bänkstående vitrinskåp. Bredd 40 och 80 cm. Utan sockel fungerar skåpet väggmonterat. 2 : Vinfack. 
Tillbehör till 40 cm väggskåp. 3 : Öppet väggskåp för 45o  hörn. Med trähyllor. Elegant och praktisk utnyttjande av en annars besvärlig hörna. 4 : Avslutningsskåp. Smart även 
vid fönster. Inga vassa hörn. Motsvarande finns även som Bänkskåp. Väggskåp. 20 cm. Finns med släta hyllor alt med vinhyllor. 5 : Vinhylla av tråd. För placering i 20 cm brett 
dekorskåp utan lucka.

1 2

4

3

5

1 : Skåp med överhängd viklucka. Finurligt sätt att öppna dina väggskåp. Ger bra åtkomlighet t ex vid urplockning av diskmaskin eftersom luckan aldrig är i vägen. Finns till K-höga 
skåp. Ej till klassiska luckor. 2 : Klafflucka. Öppnas uppåt. Kan fås med ”touch-öppning”. 3 : Skåp 32 cm högt. Vitrinlucka i aluminium alternativt heltäckande luckor eller vitrinlucka 
i flera olika utföranden. Klaffluckan öppnas uppåt. Luckan kan fås med ”touch-öppning”. Skåpen är fanerade, målade eller i MFC. 4 : Dekorskåp med vitrinlucka och glashyllor. 
Skåpen är fanerade eller målade. Belysning kan köpas till. Även med trähyllor och utan lucka. 5 : Vitrinlucka med flätad fyllning. Både romantisk och praktisk! Flätad målad fyllning 
för luftigare förvaring. Finns till Lindöluckan. 

421
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1 : Krönlist Tradition. 60x2400 mm. Björkfanér, ekfanér, vit, kritvit, crème och canvas. Tandad Krönlist. 12x2400 mm. Vit, kritvit, crème och canvas. För placering mellan skåp 
och krönlist. 2 : Multilist Profil. 36x2400 mm. Björkfanér, ekfanér, vit, kritvit, crème, canvas och mörkgrå. 3 : Combilist Rund. 30x2400 mm. Björkfanér, ekfanér, vit, kritvit, crème, 
canvas och mörkgrå. 4 : Dekorlist Tradition. 5 : Multilist Profil. Som dekorlist. 6 : Combilist Rund. Som dekorlist. 7: Dekorlist rak. 54x2420 mm, Björkfanér, ekfanér, valnötsfanér, 
MFC ljus ek, MFC vit matt, MFC svartbets, MFC vitbets, vit folie, vit, crème, canvas, kritvit och mörkgrå.

7654
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1 : Shakerstil. Skapas med framdragen sockel och 25 mm dekormaterial mellan skåpen. 2 : Dekorlist sockel. Vit, kritvit, crème och canvas. Används för att ge en känsla av 
platsbyggda skåp. 3 : Sockel. Anpassade till alla köksmodeller och skåptyper. Som tillbehör finns en transparent tätningslist, särskilt lämplig mot klinkergolv. 4 : Dekorsida 16 mm. 
Har en svagt rundad fram- och bakkant. 5 : Dekorsida 25 mm. Har en svagt rundad fram- och bakkant.

1

4

32

5

Under väggskåp

Över väggskåp

Under väggskåp Över väggskåp

Under väggskåp

Över väggskåp

Under väggskåp
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1 : Kryddfack i grå plast. Lådan 40 cm rymmer 24 st medelstora kryddburkar, medan bredd 50 cm rymmer 28 st. 2 : Kryddfack och knivfack för besticklåda i trä. Inred din trälåda. 
Välj ett av tillbehören till en 60 cm eller två till 80 cm. 3 : Förhöjningssidor. Med förhöjningssidor kan man lättare utnyttja höjden på lådan. Passar till höga lådor med reling. 4 : 
Avdelare och stöd. Finns som tillbehör till höga lådor med förhöjningssidor. Möjliggör förvaring av t ex specerivaror. 5 : Avdelare för reling. Avsedda för de stora lådorna. Här med 
avdelare för t ex grytlock. Finns i bredd 40, 50, 60 och 80 cm. 6 : Invändig låda. Högskåp/bänkskåpsförvaring. Denna lösning ger full åtkomlighet och maximalt utnyttjande. 7 : 
Invändig låda. Högskåp/bänkskåpsförvaring. Utdragbara invändiga lådor i två höjder. Lådorna är dämpade. 8 : Tallrikshållare. Passar till den höga lådan. Stavar som monteras i 
lådans botten. Passar både stora och invändiga lådor.

2

7

43
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M =metabox T =tandembox

TMT

T T

MTM

TM TM

1 : Easy open. Finns som tillbehör till Tandemboxlådor. Systemet innebär att man med en lätt knuff på lådan får den att öppna sig automatiskt med hjälp av en elektrisk drivenhet. 
Perfekt lösning för den utdragbara källsorteringen t ex. 2 : Besticklåda i vit plast. Bredd 30, 40, 50, 60, 80 och 100 cm. Knivblock i trä som tillbehör till 60 och 80 cm. 
3 : Besticklåda i grå plast. Bredd 30, 40, 50, 60, 80 och 100 cm. Knivblock i trä som tillbehör till 60, 80 och 100 cm. 4 : Besticklåda i trä. Finns till 40, 50, 60 och 80 cm låda. 
5 : Besticklåda i trä. Finns till 40, 50, 60 och 80 cm låda. 6 : Besticklåda i metall. Finns i 40, 50, 60, 80 och 100 cm bredd. 7 : Redskapsinsats av metall. Finns i 40, 50, 60, 80 
och 100 cm låda.

54
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M T T T

TT M

1 : Kryddfack i metall. Passar till den höga lådan. Kryddfacket kan lyftas ut vid användning. Passar exakt i en 40 cm bred låda, men går även att använda i lådor som är bredare. 
2 : Hållare för alumnium- och plastfolie. Skär lätt av aluminiumfolien och plastfolien. Kan kombineras med redskapsinsats i metall. 3 : Tallrikshållare. Passar till den höga lådan. 
Tallrikshållaren kan justeras efter tallrikarnas storlek och är utlyftbar.

3

2

1

TT

T

M : Metabox. Har fullt utdrag i översta lådan, stålplåtsidor och 16 mm tjock botten. Finns i 30-80 cm till bänksåpsdjup 56,5 cm. Lådskenorna klarar 25 kg belastning. 
T : Tandembox. Försedd med låddämpare, fullt utdrag i alla lådor, dubbla stålplåtsidor med inbyggt skensystem och 16 mm tjock botten. Finns i 30-100 cm till bänkskåpsdjup 
56,5 cm och bredd 40-100 cm till bänkskåpsdjup 66,5 cm.

Är det någonstans kvaliteten sätts på hårda prov så är det på lådavdelningen. Då krävs lösningar utöver det vanliga, som våra lådsystem 
Metabox och Tandembox.

T

T

M
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1 : Lådspärr. Godkänd barnspärr för låda. 2 : Luckspärr. Listig konstruktion utan utstickande detaljer som kan skada. Godkänd barnspärr. 3 : Skåp för ugn med gallerlåda . Avsedd 
för plåtar. 4 : Hällskåp. Med låg låda och hällskydd i plåt. Säkerställer avstånd mellan häll och låda samt skyddar hällen från beröring underifrån. 5 : Hyllspärr. Sätts i bakre hålraden, 
spärrar hyllplanet så att det ej kan tippa.

1 : Sockellåda med fullutdrag. Perfekt utrymme under skåpen för leksaker, skoputs, verktyg eller vad du vill. 2 : Bänkskåp med maskinlyft. För matberedaren eller hushållsassis-
tenten. Tänk på att placera ett vägguttag i anslutning. 3 : Utdragsskiva. På 60-talet kallades det här ”husmodersplats”. Skärbräda mellan bänkskåp, 60 cm. Utrymmet är en bra plats 
för pallen, hundkorgen m m. 4 : Bakbord. Obehandlad, fanerad björk. Med möbeltassar så att det inte glider när du knådar. Stoppas undan i handduksskåp eller brickfack. 
5 : Utdragbar hylla för drickbackar. Placeras i botten i bänkskåp eller högskåp.

1 2
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1 : Luckdämpare Soft. Ljudlös, dämpad stängning av dörrar, Tillbehör som borras in i skåpsidan alternativt monteras i hållare. 2 : Gångjärn. Självstängande konstruktion som 
ger rätta känslan. 10 års garanti gäller. Luckdämpare. Snäpps fast på gångjärnet och ger en ljudlös och dämpande stängning av luckan. Tillbehör. 3 : Täckplugg. Vita pluggar 
till vita dekorskåp. Frostade pluggar till övriga. Mörka träslag behöver inga täckpluggar. 4 : Ventilationsgaller i metall. Finns i rostfri look eller vitt. Höjd 5,4 cm. Gallret ger en 
ventilationsarea på 200 cm2. 5 : Ventilationsgaller i plast. Vitt eller alu-look. För montering i sockel eller takanslutning.

1 : Redskapssystem i aluminium. Bättre ordning och reda! Flexibelt system med väggmonterad väggskena för redskapsstång, hyllor och vertikala stöd. En variant av skenan finns 
också för integrering i t ex laminatstänkskydd. Redskapsstång. Stram reling för redskap, handdukar och annat som du behöver ha lättillgängligt. Längd 45 cm. 2 : Aluminiumhylla. 
Med eller utan hållare för hushållspapper. Smart, smidigt och stilrent. Längd 45 cm. 3 : Hylla för redskapsstång. Idealisk för kryddor du använder ofta. Smart, lättillgänglig kon-
struktion. 4 : Redskapsstång. Enkel, användbar lösning för alla tillfällen. 120 cm lång med 6 lösa krokar. Vill du ha längre? Skaffa en till! Skarven blir osynlig. 5 : Kokbokshylla för 
redskapsstång. Bort med kokboken från kladdiga arbetsytor. Hyllan kan fällas ner när den inte används. 
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1 : Utdragsskåp 20 cm. Tre trådhyllor. Sidohängd konstruktion där luckan sitter fast på den utdragbara inredningen. 2 : Sneddat skåp 36o. Som övergång mellan två djup eller som 
avslutning. Höger- eller vänstervinklat. Två trådhyllor. Även med vanliga hyllor och lucka. 3 : Handduksskåp. Finns även utan stänger med plats för brickor och bakbord. 4 : Bygel för 
avfallspåse. Enkel konstruktion. Inte för spegelluckor, då skruvarna kan gå rakt igenom det tunnare materialet. 5 : Avfallshink. När luckan öppnas lyfts locket. 

1 2
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1 : Källsortering 600. Diskbänkskåp med fyra hinkar: 1 st 3,3 l + 3 st 12 l varav en med lock. 2 : Källsortering 400. Konstruktion med två praktiska plasthinkar. Medbringararm som 
drar ut hinkarna automatiskt när luckan öppnas medföljer. 3 : Avfallsutrustning Duo. Utsvängbar, robust lösning med 2 hinkar. 4 st kan monteras i ett 80-skåp. 4 : Diskbänkskåp 
med plåtbelagd botten. Tätas vid rörgenomförning. Snyggt, lättskött och tålig yta. Bredd 60, 80 och 100 cm. 5 : Källsortering 800.  Diskbänkskåp med sex hinkar: 2 st 3,3 l + 4 st 
12 l varav en med lock. 6 : Tätningsset för diskbänkåp. Avslöjar läckage och förhindrar vattenskador. Innehåller stosar, tätmassa och genomföring för diskmaskinens anslutningar. 
7 : Utdragbar diskmedelshylla. Tråd betyder lättskött. Lättåtkomlig hylla för prylar du ofta behöver.
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1 : Speceriskåp. Med sidohängda trådhyllor som följer med skåpluckan utan att belasta gångjärnen. Praktiska, lättdiskade brödlådor. Inredningen finns som tillbehör även till andra 
skåplösningar. 2 : Kemikalieskåp/förbandslåda. Med godkänt lås för trygg förvaring av medicin, recept eller kemikalier. Placeras i städskåp eller monteras i väggskåp. 
3 : Städskåp 60 cm. Klassiskt städskåp med halvhylla, kemikalieskåp och slanghållare med praktiska förvaringskorgar och handdukskrokar. 4 : Städskåp 60 cm. Har utdragbart 
inrede för dammsugare och övrig städutrustning samt två plåtbottnar. Det utdragbara inredet passar även i ett 40 eller 50 cm brett skåp. 5 : Gallerhylla grytskåp. Hyllor i 
silverfärgad tråd. Lättskött och tåligt till grytor och stekpannor. Skåpet är även försett med utdragsskiva längst uppp bakom luckan. Denna finns även som tillbehör. 6 : Trådhylla för 
kryddor. Monteras på luckans insida. Passar en 40-60 cm bred lucka. Undantag är spegellucka där montage endast på 40 cm bred lucka är möjligt.

65

4321

1 : Rakt hörnskåp. Den eleganta hörnlösningen Le Mans har utsvängbara gummerade hyllplan och ger skåpet mycket bra åtkomlighet. 2 : Rakt hörnskåp. Svängbara och utdragbara 
gallerhyllor med lös gummimatta. Konstruktionen gör ett rakt hörnbänkskåp lättillängligt. 3 : Hörnkarusell Diskus. Luckan följer med in i skåpet. Gummerade hyllplan för att skålar 
och kastruller inte ska glida och slå i varandra. 4 : Hörnbänkskåp. Med hörnkarusell i trådutförande. Praktisk lösning i ett vinkelskåp. Skåpet finns även med hylla.
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1 : Kvadratiskt rostfritt ben. Regleras från 168 till 180 mm. 2 : Aluminiumben med plastfot. Regleras från 158 till 180 mm. 3 : Rostfritt ben. Regleras från 110 till 135 mm alt från 150 
till 170 mm. 4 : Hjul för mobila köksöar. 4 st varav 2 st med broms. Bygger 12 cm på höjden. OBS! Hjul kan göra tryckmärken i mjuka golv. 5 : Ben för bardisk. Rostfritt utförande. 
Höjd 120 mm. Fungerar tillsammans med trä- och laminatbänkskivor. 6 : Barkonsol. Naturanodiserad aluminium. Höjd 170 mm. Fungerar tillsammans med trä- och laminatbänkskivor.
7 : Bordstativ. Bordsunderrede av måttanpassat aluminumstativ.

1 : Konsol. Finns i krom och rostfritt utförande. Justerbar för hyllor med tjocklek mellan 8 och 50 mm. 2 : Vägghylla. 20 alt 32,5 cm djup. 2,5 cm tjock. Fanerad eller målad MDF. 
Konsol. 140x180 alt 180x280 mm. 3 : Konsol. Finns i krom och rostfritt utförande. Justerbar för hyllor med tjocklek mellan 8 och 50 mm. 4 : Hyllbärare. Finns för vanliga hyllor samt 
glashyllor. 5 : Diskhylla för väggskåp. Undan med disken snabbt! Dags för Sverige att upptäcka denna smarta, kontinetala tradition.
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3 : Lådbelysning. Lys upp dina lådor! Passar för 50, 60 och 80 cm breda skåp och tänds upp när du drar ut lådan. Kan även placeras i skåp med luckor.

1 : Spotlights. Framtiden inom riktat dekorljus heter LED. Det är en ny typ av spotlight som är extremt energisnål och dessutom håller hela kökets livslängd, det vill säga ca 20 år om 
den är tänd sju timmar per dag. LED är också mycket säkert eftersom lamporna utvecklar minimalt med värme. 2 : T4 Lysrör. Lysrör förknippas ofta med tråkigt ljus och klumpiga 
armaturer. Nu är det slut med det. Vår nya lysrörsarmatur T4 är en aldrig förutsedd kombination av elegans och arbetsljus. Monterad under väggskåp och infälld baldakin adderar den 
bara 7 mm nedåt och eftersom T4 går direkt på 220 v slipper du transformator. Att brinntiden är mer än dubbelt så lång som hos en vanlig halogenlampa gör den inte sämre. 
3 : Lådbelysning. Lys upp dina lådor! Passar för 50, 60 och 80 cm breda skåp och tänds upp när du drar ut lådan. Kan även placeras i skåp med luckor.

3

2 3

1Ljus

I köket är en blandning av olika sorters ljuskällor det idealiska.  
Praktiska lysrör över arbetsytor som bänkar, spis och köksö 
kompletteras med koncentrerat LED-ljus för känslans skull. Vill  
du lysa upp dina lådor, så är lådbelysning ett fint komplement.
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Redskapstången är en enkel och 
användbar lösning för alla typer av 
kök. Här 120 cm lång med sex lösa 
krokar. Vill du ha en längre? Skaffa 
en till – skarven blir osynlig!

Smart permanent avställningsyta 
för varma formar, plåtar och 
kastruller. Välj mönster – 
fyrkantigt, avlångt, runt eller ovalt. 
Perfekt för bänkskivor i trä eller
på matbordet.

Kryddfack i trä. Gott om plats för 
dina favoritkryddor (sexton burkar 
får rum). God översikt och lätt att 
komma åt.

Tallriksstöden förhindrar att dina 
dyrgripar åker runt när du öppnar 
och stänger. Placeras antingen 
i invändiga lådor i högskåp/
bänkskåp eller i stora lådor.

Tjong! När barnen leker brukar 
det gå vilt till. Marbodals 
luckdämpare håller köket i 
samma goda form som innan 
invationen och dämpar ljudlöst.

Marbodals kemikalieskåp är en 
trygg försäkring både vad det 
gäller konstruktion och höjd. Kan 
placeras i städ- och väggskåp. 
Utmärkt även för förvaring
av mediciner.

Visst är det kul när de små hjälper 
till i köket. Vissa redskap gör sig 
dock bäst utom räckhåll för ivriga 
och nyfikna barnahänder.

Många använder lådspärrar som 
luckspärrar vilket resulterar i en 
utskjutande pigg i ögonhöjd på små 
barn. Vi har tagit fram en speciell 
luckspärr som avvärjer detta problem. 

En vanlig stålknopp kan förvandlas 
till dimmer och kopplas till dina 
spotlights. Knoppen reagerar på 
beröring och du behöver varken 
vrida eller trycka.

Rejäla, men ändå nätta konsoler 
i krom eller rostfritt för öppen 
förvaring i kök, hall eller 
vardagsrum. Klarar hyllplan från 8 
till 50 mm i tjocklek.

Bestickinsatsen bestående av 
skålar i rostfritt. Lätta att ta ut och 
diska i maskin. Finns för samtliga 
lådbredder och kan kombineras 
med olika redskapsinsatser.

Våra knivblock passar både små 
och stora knivar. Knivblocket 
snäpps fast i redskapsinsatsen 
eller monteras i botten på lådan. 
Blocket rymmer nio knivar.

Gourmet
Köket är inget vardagsrum – det är en arbetsplats där man sauterar, fräser, karamelliserar och reder. Är du av den  

åsikten kan vi rekommendera Marbodals Gourmetpaket. Gourmetpaketet innehåller: Tallriskstöd i trä. Tempknoppar.  
Förhöjningssida, avdelare och stöd till lådor. Redskapsstång med kokbokshylla. Träbestick och knivblock i trä.  

Kryddfack i trä. Gummimattor till lådor. Luckdämpare.

St yle
Väljer du Marbodal Style är ditt kök redan så gott som fulländat. Det som fattas är de små detaljerna som gör  

att allt känns perfekt. Till exempel specialinredning till lådorna, tysta luckor och täckpluggar till hålraderna.  
Stylepaketet innehåller: Bestick- och redskapsinsats i rostfritt samt knivblock. Luckdämpare. Exklusivare hyllbärare  

för både vanliga hyllplan och glashyllor. Täckpluggar till hålraderna. Spotlights med touchdimmer alternativt  
T4-belysning. Förhöjningssida, av delare och stöd till lådor. Gummimattor till lådor. Konsoler för öppna hyllplan.

Familj
Barn lär sig genom att känna, smaka, dra, putta, öppna och stänga. Men vissa skåp bör förbli outforskade och visst  
är det bäst om knivarna får ligga i fred i sin låda. Marbodal Familj är en samling detaljer som minskar riskerna för  

tråkigheter när barnen vill hjälpa till med matlagningen. Familjepaketet innehåller: Barnsäkerhetsspärrar på luckor  
och lådor. Sockellåda, hyllås. Medicinskåp/kemikalieskåp. Luckdämpare. Låddämpare för Metaboxlådor.  

Besticklådor i plast med knivblock. Gummi mattor till lådor. Avdelare till samtliga lådor.

paket
utrustn ings

Med våra utrustningsspaket förser du enkelt och smidigt ditt kök med de rätta tillbehören. 
Varje paket innehåller genomtänkta detaljer och smarta lösningar, som får köket  

att fungera precis som du vill ha det. Här får du en närmare presentation av paketen.
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Den här sektionen ger en överblick av våra priser, modeller och mått. Köken finns i åtta 
priskategorier, där Grupp 1 har lägst pris. Jämför priskategorierna och fördjupa dig i vårt 
kompletta sortiment. Om du har frågor eller vill ha hjälp att rita upp ditt kök, är du alltid 

välkommen till en av våra återförsäljare.

översikt
modell

måttoch

MFC=Melamine faced chipboard

Arkitekt vit

Prisgrupp 1. Slät lucka av vitmålad, belagd spån-
skiva. Som vitrinlucka rekommenderas aluvitrin med 
frostat glas. Skåpstomme av vit MFC. Närmast 
NCS S 1002-Y. 

Arkitekt plus kritvit

Prisgrupp 4. Slät lucka av MDF med svagt rundad 
kant, målad i kritvit kulör. Vitrinlucka med klart eller 
frostat glas. Skåpstomme av vit MFC. Närmast 
NCS S 0300-N.

Arkitekt plus vit

Prisgrupp 3. Slät lucka av vitmålad MDF med svagt 
rundadkant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y. 

Exempelkök

5 bänkskåp med Tandemboxlådor, 1 
bänkskåp med utdragbar källsortering, 
6 väggskåp, 1 högskåp för inbyggnad 
av vitvaror, 2 skåp över kyl, bänkskiva 
i laminat. Diskbänksplåt Intra Atlantic, 
handtag Platt båge och täcksidor. 
Priserna är exklusive vitvaror och 
blandare. Priserna är inklusive moms.
Viss prisskillnad finns inom pris-
grupperna beroende på val av skåps-
stomme och tillbehör.

Prisgrupp 1   66 000 kr 

Prisgrupp 2   73 600 kr

Prisgrupp 3   76 000 kr

Prisgrupp 4   78 400 kr

Prisgrupp 5   82 500 kr

Prisgrupp 6   86 300 kr

Prisgrupp 7   95 700 kr

Prisgrupp 8   102 500 kr
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Arkitekt plus canvas

Prisgrupp 4. Slät lucka av canvasfärgad MDF med 
svagt rundad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat 
glas. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 
2005-Y50R. 

Arkitekt plus crème

Prisgrupp 4. Slät lucka av crèmefärgad MDF med  
svagt rundad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 1005-Y20R. 

Arkitekt plus mörkgrå

Prisgrupp 4. Slät lucka av MDF med svagt rundad 
kant, målad i mörkgrå kulör. Vitrinlucka med klart 
eller frostat glas. Skåpstomme av vit MFC med 
färganpassad framkant. Närmast NCS S 7500-N.

Ekerö  vit

Prisgrupp 4. Slät lucka av vitmålad MDF med mjukt 
fasad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y. 

Ekerö

Prisgrupp 8. Slät 3-skiktslucka av massiv ek med mjukt 
fasad kant. Vitrinlucka med klart eller frostat glas.  
Skåpstomme av vit MFC med färganpassad framkant.

Form kritvit

Prisgrupp 4. Ramlucka av MDF målad i kritvit 
kulör. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 0300-N.

Form vit

Prisgrupp 3. Vitmålad ramlucka av MDF. Vitrinlucka 
med klart eller frostat glas. Skåpstomme av vit MFC. 
Närmast NCS S 1002-Y.

Form ek

Prisgrupp 5. Naturell eklucka med massiv ram och 
fanerad spegel. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC med färganpassad framkant. 

Gallery

Prisgrupp 6. Slät lucka av vitmålad MDF med svagt 
rundad kant och urfräst grepp/öppning. Skåpskon-
cept med stomme av vit MFC och utbytbara kulörta 
ryggar. Accentlucka i begränsat väggskåpssortiment 
som kombineras med Arkitekt plus vit.Närmast NCS 
S 1002-Y. 

Iris vit

Prisgrupp 8. Slät lucka av vitt polymerglas med bakom-
liggande lucka av vit MFC. Endast som accentlucka i 
väggskåpsstorlekar.

Form björk

Prisgrupp 5. Naturell björklucka med massiv ram och 
fanerad spegel. Vitrinlucka med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC med färganpassad framkant.  

Form crème

Prisgrupp 4. Crèmefärgad ramlucka av MDF. Vitrin-
lucka med klart eller frostat glas. Skåpstomme av vit 
MFC. Närmast NCS S 1005-Y20R.

MFC=Melamine faced chipboard
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Koster kritvit

Prisgrupp 6. Spegellucka av MDF målad i kritvit 
kulör. Vitrinlucka med spröjs och klart glas. 
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 0300-N.

Koster vit

Prisgrupp 5. Spegellucka av vitmålad MDF. Vitrinlucka 
med spröjs och klart glas. Skåpstomme av vit MFC. 
Närmast NCS S 1002-Y. 

Koster canvas

Prisgrupp 6. Spegellucka av canvasfärgad MDF.  
Vitrinlucka med spröjs och klart glas. Skåpstomme  
av vit MFC. Närmast NCS S 2005-Y50R. 

Lindö kritvit

Prisgrupp 6. Spegellucka av MDF målad i kritvit 
kulör. Vitrinlucka med spröjs och antikglas alt 
flätad fyllning. Skåpstomme av vit MFC. Närmast 
NCS S 0300-N.

Lindö vit

Prisgrupp 5. Spegellucka av vitmålad MDF. Vitrin-
lucka med spröjs och antikglas alt flätad fyllning. 
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y. 

Lindö canvas

Prisgrupp 6. Spegellucka av canvasfärgad MDF. 
Vitrinlucka med spröjs och antikglas alt flätad  
fyllning. Skåpstomme av vit MFC. Närmast  
NCS S 2005-Y50R.

Lindö crème

Prisgrupp 6. Spegellucka av crèmefärgad MDF.  
Vitrinlucka med spröjs och antikglas alt flätad  
fyllning. Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS  
S 1005-Y20R. 

Salsa vit/ek

Prisgrupp 3. Vit lucka av MFC med fasad ekkant. 
Vitrinlucka i massiv ek med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC med färganpassad fram-
kant. Närmast NCS S 0502-G50Y.

Svanö björk

Prisgrupp 4. Slät fanerad naturell björklucka med  
björkkant. Vitrinlucka av massiv björk med klart eller 
frostat glas. Skåpstomme av vit MFC med färg-
anpassad framkant. 

Sushi vitbets

Prisgrupp 4. Slät lucka av MFC med vitbetsat 
utseende och liggande trästruktur. Som vitrinlucka 
rekommenderas aluvitrin med frostat glas. Skåp-
stomme av vit MFC. 

Sushi svartbets

Prisgrupp 4. Slät lucka av MFC med svartbetsat 
utseende och liggande trästruktur. Som vitrinlucka 
rekommenderas aluvitrin med frostat glas. Skåp-
stomme av vit MFC med färganpassad framkant. 

Torö vit matt/ek

Prisgrupp 4. Slät laminatbelagd lucka med fasad 
ekkant. Vitrinlucka av massiv ek med klart eller frostat 
glas. Skåpstomme av vit MFC med färganpassad 
framkant. Närmast NCS S 0502-G50Y.

MFC=Melamine faced chipboard
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Torö vit blank/valnöt

Prisgrupp 7. Slät laminatbelagd lucka med fasad 
betsad valnötskant. Vitrinlucka av fanerad massiv 
betsad valnöt med klart eller frostat glas.Skåp-
stomme av vit MFC med färganpassad framkant. 
Närmast NCS S 0502-G50Y. 

Torö mörkgrå matt/ek

Prisgrupp 6. Slät laminatbelagd lucka med fasad 
ekkant. Vitrinlucka av massiv ek med klart eller  
frostat glas. Skåpstomme av vit MFC med färgan-
passad framkant. Närmast NCS S 7500-N. 

Torö ek

Prisgrupp 5. Slät ekfanerad lucka med fasad ekkant. 
Vitrinlucka av massiv ek med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC med färganpassad framkant. 

Torö valnöt

Prisgrupp 6. Slät betsad valnötsfanerad lucka med 
fasad valnötskant. Liggande fanér. Vitrinlucka av fane-
rad massiv betsad valnöt, med klart eller frostat glas. 
Skåpstomme av vit MFC med färg anpassad framkant.

Version ljus ek

Prisgrupp 2. Slät lucka av MFC med stående 
mönster i ljus ek. Som vitrinlucka rekommenderas 
aluvitrin med frostat glas. Skåpstomme av vit MFC 
med färganpassad framkant. 

Vinga vit matt

Prisgrupp 1. Slät lucka i vit MFC. Som vitrinlucka  
rekommenderas aluvitrin med frostat glas. Skåp-
stomme av vit MFC. Närmast NCS S 0500 N.

Öland vit

Prisgrupp 3. Vitmålad MDF lucka med profil-
fräsning. Vitrinlucka med klart glas. Skåpstomme 
av vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y.

Öland canvas

Prisgrupp 4. Målad MDF lucka med profil fräsning. 
Vitrinlucka med klart glas. Skåps tomme av vit MFC. 
Närmast NCS S 2005-Y50R.

Vollo högblank

Prisgrupp 4. Slät högblank vit folielucka. Som 
vitrinlucka rekommenderas aluvitrin med frostat glas.
Skåpstomme av vit MFC. Närmast NCS S 1002-Y.

Wasa ek

Prisgrupp 7. Spegellucka av massiv, naturell ek. 
Vitrinlucka med spröjs och klart glas. Skåpstomme 
av vit MFC med färganpassad framkant. 

Öresund vit

Prisgrupp 7. Slät lucka av vitmålad MDF med  
integrerat, fräst grepp. Som vitrinlucka rekom-
menderas aluvitrin. Skåpstomme av vit MFC. 
Närmast NCS S 1002-Y.

MFC=Melamine faced chipboard
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173,4

20/30/40/50/
60/80*/100*

30/40/50/60/ 
70*/80*/100*

30/40/50/60/ 
70*/80*/100*

30/40/50/60/ 
70*/80*/100*

40/50/60/
80*/100*

60/80/100

30/40/50/60 30/40/50/60 40/60

40/50/60/80

40/50/60/8040/60

40/50/60
80*/100*

40/6050,5/60,5

56,5

66,5**

33,0

96,0

70,4

57,6

25,6

16,6

86,4

70,4

57,6

32,0

Illustrationen ovan visar våra skåpsmått. Längst till höger har du måtten för vårt halvhöga standardskåp och tre kompletta högskåpshöjder: Kontinental (K), Standard (S) och Full-
höjd (F). Sedan följer vårt sortiment av vägg- och bänkskåp. Måtten står till höger. Under illustrationen hittar du de olika bredderna. I mitten redovisas de olika djupmåtten. Samtliga 
standardskåp är miljömärkta med Svanen.

Vit MFC* Vit MFC* med 
björkmönstrad 
framkant

Vit MFC* med  
ekmönstrad 
framkant

Vit MFC* med 
mörkgrå framkant

Standardskåp

Standardskåpstommar finns i samtliga mått. Dekorskåp i samma utförande och färg som våra luckor finns i begränsad omfattning.

Målad vit Målad canvas Vit matt MFC*

Dekorskåp

Målad crème Valnötsfärgad 
MFC*

Björk naturLjus ekmönstrad 
MFC*

MFC* vitbets Ek naturMFC* svartbets Valnöt

Alla mått är angivna i cm och avser stommarnas mått.

 * Skåp med parluckor.
 ** Djup 66,5 cm finns endast för lådhurtsar med Tandemboxlådor.

Alla mått är angivna i cm.
* Skåp med parluckor.

16,6

220,8

211,2

195,2

124,8

40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60/80* 40/50/60 60

F-höjd 237,4

S-höjd 227,8

K-höjd 221, 8

S-höjd 227,8

K-höjd 211,8

L-höjd 199,0

Mått

Målad kritvit Målad mörkgråVit MFC* med 
mörk framkant

*MFC=Melamine faced chipboard
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Skåpsöversikt

Väggskåp Fullhöjd
Höjd 96 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp Standardhöjd
Höjd 86,4 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp Kontinentalhöjd
Höjd 70,4 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp Låghöjd
Höjd 32 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp Låghöjd
H 57,6 cm. D 33 cm.

Väggskåp Höghöjd
Höjd 124,8 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp
30, 40, 50, 60 cm

Väggskåp
60, 70, 80, 1001 cm

Hörnväggskåp
80 cm

Hörnväggskåp
60x60 cm

Fläktskåp
djup 9,3 cm
60 cm

Fläktskåp2

60 cm
Väggskåp för micro
50, 60 cm

Väggskåp
40, 50, 60 cm

Hörnväggskåp
80 cm

Fläktskåp
djup 9,3 cm
60 cm

Fläktskåp2

60 cm

Väggskåp
40 cm

Väggskåp
60, 70, 80, 1001 cm

Väggskåp
30, 40, 50, 60 cm

Väggskåp
80, 1001 cm

Hörnväggskåp
60x60 cm

Väggskåp med klafflucka
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp för micro
50, 60 cm

Väggskåp
80 cm

Väggskåp
30, 40, 50, 60 cm

Väggskåp med
överhängd viklucka
60, 80, 1001 cm

Hörnväggskåp
60x60 cm

Fläktskåp2

60 cm
Väggskåp
60, 70, 80, 1001 cm

Hörnväggskåp
80 cm

Fläktskåp
djup 9,3 cm
60 cm

Väggskåp för micro
50, 60 cm

37
0

27
2–

 
3

92

▲

▲

37
0

Bänkskåp Låghöjd
Höjd 74,2 cm, inkl sockel och exkl bänkskiva. Djup 56,5 cm.

Bänkskåp
40, 50, 60 cm

Lådfack med 3 lådor
40, 60 cm
Tandembox

Lådfack med 2 lådor
40, 60 cm
Tandembox

Skåpsöversikt

Bänkskåp
Höjd 87 cm, inkl sockel och exkl bänkskiva. Djup 56,5 cm.

Diskbänkskåp med plåtbelagd 
botten för porslinsho. 60, 80 
cm (pardörr). Höjd 61,2 cm inkl 
sockel

Hörnbänkskåp 120 cm
(stomme 100 cm)

Hörnbänkskåp med 
svängbara hyllor 120 cm
(stomme 100 cm)

Hörnbänkskåp Le Mans 
med utsvängbara, 
gummerade hyllor 120 cm 
(stomme 100 cm)

Diskbänkskåp för 
källsortering med 
fyra hinkar. 60 cm

Diskbänkskåp för 
källsortering med 
sex hinkar. 80 cm

Bänkskåp med 
invändiga lådor
40, 50, 60, 80 cm
Tandembox

Bänkskåp
30, 40, 50, 60 cm

Bänkskåp 
80, 100 cm

Bänkskåp med 
utdragbart indrede
sneddat 36o 30 cm

Hörnbänkskåp med
karusellhyllor 90x90 cm

Hörnbänkskåp
90x90 cm

Bänkskåp för 
spishäll 60 cm

Hörnkarusell
Diskus 90x90 cm

Bänkskåp för spishäll 
60, 80 cm
Tandembox

Bänkskåp med 
ivändiga lådor
30, 40, 50, 60 cm
Metabox

Bänkskåp sneddat
36o 30 cm

Bänkskåp
30, 40, 50, 60 cm

Diskbänkskåp med 
plåtbelagd botten
60 cm

Diskbänkskåp med 
plåtbelagd botten
80 och 100 cm

Bänkskåp
80 och 100 cm

Hörndiskbänkskåp med 
plåtbelagd botten 120 cm 
(stomme 100 cm)

Hörndiskbänkskåp med 
plåtbelagd botten 140 cm
(stomme 100 cm)

Bänkskåp med 
maskinlyft
40, 50 cm

Bänkskåp
utdragbart inrede
20 cm

Brickfack
20 cm

Bänkskåp för 
spishäll 60, 80 cm
Metabox

Bänkskåp för ugn 
med utdragbar 
gallerlåda 60 cm

Grytskåp
40, 50, 60 cm

Lådfack med 3 lådor 
och 1 stor låda
30, 40, 50, 60 cm
Metabox1

Tandembox2

Bänkskåp med
strykbräda och 
trådbackar 40 cm

Bänkskåp med låda 
och invändiga lådor 
40, 50, 60 cm
Tandembox

Underskåp med 
låda för upphöjd 
diskmaskin. 
Höjd 35 cm inkl 
sockel. Metabox
alt Tandembox

Bänkskåp med låda 
40, 50, 60 cm
Metabox

Bänkskåp med låda och 
2 stora lådor
40, 50, 60, 80, 100 cm
Metabox
Tandembox2

Handduksskåp
20 cm

Sockellåda 40, 50, 60 cm
Metabox med fullutdrag.1 Uppfyller ej Möbelfaktas krav.

2 Tillverkas med enkellucka alt parluckor.

1  Skåp med lådor system Metabox levereras 
 med fullutdrag i översta lådan.
2 Skåp med lådor system Tandembox tillverkas 
 även med djup 66,5 cm.
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Skåp över kyl/frys 60 cm, kylskåpshöjd (mm)

Standardhöjd 227,8 cm

Fullhöjd 237,4 cm

Skåpsöversikt

Högskåp Kontinental-, Standard- och Fullhöjd
Höjd 211,8 cm resp 227,8, inkl sockel. Djup 56,5 cm.

Garderob1 

med byxhållare
och trådback. 60 cm
80 cm pardörr

Garderob1

40, 50, 60 cm
Garderob1

40, 50, 60 cm
80 cm pardörr

Skafferi med hörn1

101x101 cm
Speceriskåp1

40, 50, 60 cm
Metabox

Högskåp1

40, 50, 60 cm
80 cm pardörr

Hyllskåp1

40, 50, 60 cm
Linneskåp1

40, 50, 60 cm

Speceriskåp
60 cm

Högskåp med låda 
och 2 stora lådor
40, 50, 60 cm
80 cm (pardörr)
Metabox
Tandembox

Städskåp1

med utdragbart
inrede och 
plåtbelagd botten 
60 cm

Speceriskåp1

40, 50, 60 cm
Tandembox

Högskåp för 
diskmaskins-
pelare K 60 cm
Höjd 89,6 cm

Bokhylla
40, 60, 80 cm
Endast K-höjd
Djup 33 cm

Städskåp1

60 cm
Underskåp med stor låda
50, 50, 60 80 cm
Höjd 42,2 cm inkl sockel
Metabox alt Tandembox

Toppskåp höjd 25,6 cm 
40, 50, 60, 80 cm

För att högskåp ska 
uppnå fullhöjd krävs 
antingen torrskåp (se ovan)
eller underskåp (se nedan).

Högskåp för 
diskmaskins-
pelare S med 
låda 60 cm
Höjd 105,6 cm
Metabox alt 
Tandembox

Inbyggnadsskåp Kontinentalhöjd
Höjd 211,8 cm, inkl sockel. Bredd 60 cm. Djup 56,5 cm.

Integrerad
kyl-frys

Integrerad
kyl-frys

Integrerad
kyl-frys

Integrerad
kyl-frys

Inbyggnadsugn +
mikro med 
2 stora lådor
Metabox alt
Tandembox

Inbyggnadsugn +
mikro med 
Låda Metabox alt
Tandembox

Integrerad
kyl-frys

Inbyggnadsugn +
mikro
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1  Vid vissa luckutföranden levereras     
 skåpen med delad lucka.

2030 2010 2000 1950 1875 1860

Höjd 8,4 cm Höjd 8,4 cm Höjd 8,4cm Höjd 8,4 cm Höjd 22,4 cm Höjd 22,4 cm

Höjd 25,6 cm Höjd 28,8 cm Höjd 35,2 cm Höjd 40,0 cm Höjd 49,6 Höjd 54,4 cm

Kontinentalhöjd 211,8 cm

1850 1800 1750 1700 1600 1550

Höjd 22,4 cm Höjd 25,6 cm Höjd 25,6 cm Höjd 32,0 cm Höjd 40,0 cm Höjd 40,0 cm

Höjd 40,0 cm Höjd 44,8 cm Höjd 51,2 cm Höjd 54,4 cm Höjd 65,6 Höjd 70,4 cm

2030 2010 2000 1950 1875 1860

1850 1800 1750 1700 1600 1550

Höjd 32,0 cm Höjd 35,2 cm Höjd 35,3 cm Höjd 40,0 cm Höjd 49,6 cm Höjd 49,6 cm

Höjd 49,6 cm Höjd 54,4 cm Höjd 60,8 cm Höjd 65,6 cm Höjd 75,2 cm Höjd 54,4+25,6 cm

2030 2010 2000 1950 1875 1860

1850 1800 1750 1700 1600 1550

Höjd 25,6 cm Höjd 32,0 cm Höjd 44,8 cm Höjd 44,8 cm Höjd 51,2 cm Höjd 57,6 cm

Side by sideskåp 92 cm. Kylskåpshöjd (mm)

1800-1810 1740-1780 1800-1810 1740-1780 1800-1810 1740-1780

Fullhöjd 237,4 cmKontinentalhöjd 221,8 cm Standardhöjd 227,8 cm
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Inbyggnadsskåp Standardhöjd
Höjd 227,8 cm, inkl sockel. Bredd 60 cm. Djup 56,5 cm.

Integrerad
kyl-frys

Integrerad
kyl-frys

Integrerad
kyl-frys

Integrerad
kyl-frys

Inbyggnadsugn 
+ mikro med 
2 stora lådor
Metabox alt
Tandembox

Inbyggnadsugn 
+ mikro med 
Låda Metabox alt
Tandembox

Integrerad
kyl-frys

Inbyggnadsugn +
mikro

Skåpsöversikt
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Inbyggnadsskåp Kontinental-, Standardhöjd1

Höjd 211,8 cm resp. 227,8 cm, inkl. sockel. Bredd 60 cm. Djup 56,5 cm. Inbyggnadsmåttet på skåpet inuti avser kontinentalhöjden. 
För standardhöjd är motsvarande mått: Figur 1: 312–432 alt 376–496, Figur 2: 376–496, Figur 3 och 4: 536–656, Figur 5: 824–944, Figur 6: 1080–1200. 

Inbyggnadsugn
alt mikro

Inbyggnadsugn 
+ mikro med 
2 stora lådor
Metabox alt
Tandembox

Inbyggnadsugn
alt mikro

Inbyggnadskyl 
med 1 stor låda
Metabox alt
Tandembox

Inbyggnadsugn 
+ mikro med 
2 stora lådor
Metabox alt
Tandembox

Inbyggnadskyl 
Skåp med S-höjd
har sidohängd
övre lucka
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Inbyggnadsskåp Låghöjd

Lågt högskåp
40, 50, 60 cm

Skåp för inbyggnadsugn
med 2 lådor och 1 stor låda
Tandembox

Skåp för inbyggnads-
mikro

Skåp för inbyggnadskyl-
frys med 2 lådor
Tandembox

Skåp för inbyggnadsugn- 
ugn + mikro med
1 låda Tandembox

93
6

58
4

3
42

–4
62

59
2

40
0

–5
20

▲

▲
▲

▲

▲

▲

Dekorskåp
Observera att alla dekorskåp inte går att få i samtliga utföranden.
Väggskåp. Höjd 32 cm resp 57,6 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
med glashylla
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
med vitrinlucka
50, 60, 80 cm

Vinställ för skåp 40 cm
Höjd 33,5 cm. Djup 30 cm.
Vinställ kan staplas för att få
fler fack.

Vinhylla tråd
för skåp 20 cm.
2-pack

Väggskåp
med vitrinlucka
40, 50, 60, 80 cm

Skåpsöversikt

Väggskåp Kontinentalhöjd. 
Höjd 70,4 cm. Djup 33 cm.

Väggskåp  Standard- och Fullhöjd. 
Höjd 86,4 cm resp 96 cm. Djup 33 cm.

Tillbehör till Dekorskåp

Avslutningsskåp
med kantiga
hyllor 30 cm.
Djup 34,5 cm

Väggskåp
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
med glashyllor
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
20 cm

Väggskåp med vitrin- el
spröjslucka. Glashyllor.
801 cm

Vinkelskåp 45o

18 cm
Väggskåp
med vinhyllor
20 cm

Väggskåp med
vitrin- el spröjs-
lucka. Glashyllor.
401, 50, 60 cm

Avslutningsskåp
med kantiga
hyllor 30 cm.
Djup 34,5 cm

Väggskåp
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
med glashyllor
40, 50, 60, 80 cm

Väggskåp
20 cm

Väggskåp med vitrin- el
spröjslucka. Glashyllor.
801 cm

Vinkelskåp 45o

18 cm
(4 hyllor, fullhöjd)

Väggskåp
med vinhyllor
20 cm

Väggskåp med
vitrin- el spröjs-
lucka. Glashyllor.
401, 50, 60 cm

Väggskåp med 
trähyllor, 40 cm. 
Djup 33 cm. 
Höjd 112.0 cm, 
124,8 cm resp 
140,8 cm.
Höjd 140,8cm: 5 hyllor

Väggskåp med 
trähyllor, 40 cm. 
Djup 33 cm. 
Höjd 112.0 cm, 
124,8 cm resp 140,8 cm.
Höjd 140,8cm: 5 hyllor

Väggskåp med vitrin- 
el spröjslucka
40 cm1. Djup 33 cm.
Höjd 112,0 cm, 124,8 cm 
resp 140,8 cm
Höjd 140,8 cm:
5 glashyllor och
6 glasrutor i höjd

Högskåp med
vitrin- el spröjslucka
80 cm. Djup 33 cm.
Kontinental- och
Standardhöjd.

Högskåp 40 cm och 
80 cm. Djup 33 cm.
(8 hyllor S-höjd)
Kontinental- och
Standardhöjd.

Väggskåp med vitrin- 
el spröjslucka
80 cm1. Djup 33 cm.
Höjd 112,0 cm, 124,8 
cm resp 140,8 cm
Höjd 140,8 cm:
5 glashyllor och
6 glasrutor i höjd

Högskåp med
vitrin- el spröjslucka
40 cm. Djup 33 cm.
Kontinental- och
Standardhöjd.

Väggskåp  för placering på bänkskiva. Kontinental-, Standard-, och Fullhöjd. 
Höjd 121,8 cm/120,8 cm, 137,8 cm/136,8 cm resp 147,4 cm/146,4 cm inkl sockel.

Högskåp. Kontinental- och Standardhöjd
Höjd 211,8 cm resp 227,8 cm inkl sockel.

Avslutningsskåp
bänk 30 cm

Sockel 80 cm till väggskåp
för placering på bänkskiva.
Höjden anpassad för 30 resp 
40 mm bänkskivetjocklek.

Sockel 40 cm till väggskåp
för placering på bänkskiva.
Höjden anpassad för 30 resp 40 mm
bänkskivetjocklek.

Bänkskåp.
Höjd 70,4 cm. Djup 58,3 cm.

1  Finns med krysspröjslucka i 
 K- och S-höjd.

Sockel till väggskåp för placering på bänkskiva
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Produktfakta
Garanti kök

Marbodal lämnar 10 års funktionsgaranti på följande produkter. 
Skåp och tillhörande listverk. Skåpsluckor och lådfronter. Gång-
järn, lådor och lådskenor. Marbodal lämnar dessutom 10 års kom-
pletteringsmöjligheter för ovanstående produkter. Gäller för pro-
dukter köpta efter 2002-01-01. På övriga produkter i vårt sortiment 
lämnar vi ett års generell garanti plus två års reklamationsrätt enligt 
konsumentverkets rekommendationer. Marbodals garanti omfattar 
produkt- och konstruktionsfel under normal användning.

Reservation

Massiva och fanerade skåpluckor, lådfronter och listverk i våra kök 
är av naturmaterial. Variationer i färg och struktur mellan enskilda 
produkter och leveranser kan därför förekomma. Dessutom sker 
en naturlig förändring av materialet med tiden. Marbodal bedri-
ver en ständig produktutveckling och miljöanpassning varför vi 
förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. 
Av trycktekniska skäl kan färger hos träslag och andra ytor i vårt 
broschyrmaterial avvika från verkligheten. Se produktprov hos Mar-
bodals återförsäljare.

Miljömärkning

Marbodal kan presentera följande Svanenmärkta kök: 
Arkitekt vit, Arkitekt plus vit, Arkitekt plus crème, Arki-
tekt plus canvas, Arkitekt plus mörkgrå, Arkitekt plus 
kritvit, Ekerö, Form vit, Form crème, Form kritivit, Form 
björk, Form ek, Gallery, Lindö vit, Lindö crème, Lindö 
canvas, Lindö kritivit, Salsa vit-ek, Sushi vitbets, Sushi svartbets, 
Svanö björk, Torö ek, Version ljus ek, Vinga vit matt, Vollo, Wasa ek, 
Öland vit, Öland canvas, Öresund. Dessutom är skåpstommar i vit  
MFC Svanenmärkta.

Basta

Utvalda produkter i Marbodals sortiment finns registrera-
de i Bastasystemet som är byggsektorns gemensamma 
system för utfasning av farliga ämnen.

ISO 9001 och 14001 

Marbodal är certifierade enligt kvalitets-systemet 
ISO 9001 och miljösystemet 14001. Detta inne-
bär kvalitets- och miljösäkring vid konstruktion, 
utveckling, produktion, installation och service. 

Energi

Verksamheten vid Marbodal i Tidaholm är tillståndspliktig enligt 
miljölagstiftningen. Företagets resursanvändning och utsläpp re-
dovisas årligen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Restpro-
dukter från tillverkningen i form av förnyelsebar råvara används som 
energi vid uppvärmning.

Transporter

Transport av gods till och från Tidaholm sker med lastbil av aukto-
riserade transportörer.

Emballage

Marbodal är anslutet till REPAREGISTRET som innebär att recy-
kelmärkt emballage tas om hand av materialbolagen.

Elektronik

Marbodal är anslutet till ELKRETSEN som innebär att uttjänt elek-
tronik tas om hand på mottagningsstationer.

Formaldehydfattigt material

Våra spånskivor och MDF-board är extremt formaldehyd-fattiga. 
Enligt E1-normen tillåts en avspjälkning av max 0,13 mg formal-
dehyd/m³ luft, för obelagt skivmaterial. Test resultat från Sveriges 
Provnings- och Forsknings institut visar en nivå på endast 0,05 mg/
m³ luft vid test av Marbodalskåp med målad lucka.

Skåpstommar

Skåpstommar tillverkas av 16 mm MFC (Melamine faced chip-
board). Framkanter på vita skåpstommar är kantlistade med vit 
homogen list av ABS-plast alternativt med kulöranpassad list av 
melamin.

Dekorsidor

Tillverkas av 16 alt. 25 mm skivmaterial med svagt rundade lång-
kanter. Dekorsidor tillverkas av målad eller folierad MDF-board, 
fanerad spånskiva alternativt MFC.

 
 

Luckor, lådfronter

Luckor och lådfronter tillverkas av 16 alt. 19 mm belagd eller fanerad 
spånskiva, MDF-board eller av massivt trä. Lucka Ekerö tillverkas 
av 21 mm treskiktslimmad massiv ek.

Lådor

METABOX: Lådor tillverkas med sidor och bakstycke av epoxilack-
erad metall. Botten av vit MFC. Glidskenor av metall med rullfunk-
tion. Övre lådan i bänkskåp med lådor levereras med fullutdrag. 
Bestickinsatser som tillbehör.

TANDEMBOX: Lådor tillverkas med sidor och bakstycke av dub-
belmantlad resp. profilerad epoxilackerad metall. Botten av vit 
MFC. Glidskenor av metall med dold rullfunktion och dämpning. 
Samtliga lådor levereras med fullutdrag. Bestickinsatser som till-
behör.

Gångjärn

Luckor hänges på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, sid- 
och djupled. Gångjärnen är försedda med inbyggd  stängnings- 
och snäppfunktion. Öppningsvinkel, 107°.

Ytbehandling

Målade ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande el-
ler syrahärdande färg. Klarlackade ytor är behandlade med UV-
härdande eller syrahärdande klarlack. Dessa ytor är reptåliga och 
har hög beständighet mot nötning, hushållskemikalier, fett och 
lösningsmedel.

Lagring

Eftersom trä är ett material vars form förändras med variationer i 
luftens relativa fuktighet, skall skåpsnickerier lagras i lokaler med 
temperatur och luftfuktighet som motsvarar ett normalt bostads-
utrymme.

Fronter 

ARKITEKT. Slät lucka av belagd spånskiva, kantlis-
tad med vit homogen list av ABS-plast. Fram- och baksi-
dor är behandlade med UV-härdande färg. Svanenmärkt.  
Närmast NCS S 1002-Y.

ARKITEKT PLUS VIT, CRÈME, CANVAS, KRITVIT och MÖRK-
GRÅ. Slät lucka av MDF-board med svagt rundad kant. Alla ytor 
är behandlade med vattenburen UV-härdande färg. Svanenmärkt.
ARKITEKT PLUS VIT – Närmast NCS S 1002-Y. 
ARKITEKT PLUS CRÈME – Närmast NCS S 1005-Y20R.
ARKITEKT PLUS CANVAS – Närmast NCS S 2005-Y50R.  
ARKITEKT PLUS KRITVIT – Närmast NCS S 0300-N.                                
ARKITEKT PLUS MÖRKGRÅ – Närmast NCS S 7500-N

VOLLO HÖGBLANK. Slät högblank folielucka med svagt rundad 
kant. Kärna av MDF. Kulör, närmast NCS S 1002-Y. Svanenmärkt.

WASA EK. Eklucka med massiv profilerad ram och spegel. Alla 
ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande klarlack. Sva-
nenmärkt.

TORÖ VIT matt -ek, TORÖ MÖRKGRÅ matt-ek. Ekkantlistad 
och laminatbelagd slät lucka med fasad kant. Kärna av spånskiva. 
Kanter är behandlade med syrahärdande klarlack. VIT – Laminat-
kulör närmast NCS S 0502-G50Y.  MÖRKGRÅ – Laminatkulör 
närmast NCS S 7500-N.

TORÖ VIT blank – valnöt Valnötskantlistad och laminatbelagd slät 
lucka med fasad betsad kant. Kanter är behandlade med syrahär-
dande klarlack. Laminatkulör närmast NCS S 0502-G50Y.

TORÖ EK. Kantlistad och ekfanerad slät lucka med fasad kant. 
Kärna av spånskiva. Kanter är ytbehandlade med syra/vattenburen 
klarlack, fram- och baksidor med UV-härdande klarlack. Svanen-
märkt.

TORÖ VALNÖT. Valnötskantlistad och valnötsfanerad slät lucka 
med fasad kant. Liggande fanerriktning. Kärna av spånskiva. 
Betsad. Kanter är ytbehandlade med syra/vattenburen klarlack, 
fram- och baksidor med UV-härdande klarlack.

VERSION LJUS EK. Slät lucka av MFC med stående mönster i 
ljus ek, kantlistad med trämönstrad homogen list av ABS-plast. 
Svanenmärkt. 

VINGA VIT MATT. Slät lucka av vit MFC, kantlistad med vit ho-
mogen list av ABS-plast. Närmast NCS S 0500 N. Svanenmärkt.

SUSHI SVARTBETS. Slät lucka av MFC med svartbetsat utse-
ende och liggande trästruktur. Kantlist av ABS-plast med präglad 
trästruktur. Svanenmärkt.

SUSHI VITBETS. Slät lucka av MFC med vitbetsat utseende 
och liggande trästruktur. Kantlist av ABS-plast med präglad trä-
struktur. Svanenmärkt.

ÖLAND VIT och CANVAS. Lucka av MDF-board med profilfräs-
ning. Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg. 
Svanenmärkt.
ÖLAND VIT – Närmast NCS S 1002-Y.
ÖLAND CANVAS – Närmast NCS S 2005-Y50R. 

LINDÖ VIT, CRÈME, CANVAS och KRITVIT. Spegellucka av 
profilerad MDF-board. Alla ytor är behandlade med vattenburen 
UV-härdande färg. Svanenmärkt. 
LINDÖ VIT – Närmast NCS S 1002-Y.
LINDÖ CRÈME – Närmast NCS S 1005-Y20R.
LINDÖ CANVAS – Närmast NCS S 2005-Y50R.              
LINDÖ KRITVIT – Närmast NCS S 0300-N. 

KOSTER VIT, CANVAS och KRITVIT. Ramlucka med pärlsponts-
profilerad spegel. Ram och spegel av MDF-board. Alla ytor är be-
handlade med syrahärdande grund- och toppfärg.
KOSTER VIT - Närmast NCS S 1002-Y.
KOSTER CANVAS – Närmast NCS S 2005-Y50R.

KOSTER KRITVIT– Närmast NCS S 0300-N.

ÖRESUND. Slät lucka av vitmålad MDF med integrerat grepp. 
MDF-boarden är behandlad med vattenburen UV-härdande färg. 
Närmast NCS S 1002-Y. Svanenmärkt.

IRIS VIT. Slät lucka av 4 mm vitt Polymerglas applicerat  på lucka 
av vit MFC.

FORM VIT och FORM CRÈME. Ramlucka med slät spegel. Ram 
och spegel av MDF-board. Alla ytor är behandlade med vattenbu-
ren UV-härdande färg. Svanenmärkt.
FORM VIT – Närmast NCS S 1002-Y.
FORM CRÈME – Närmast NCS S 1005-Y20R.

FORM BJÖRK. Björklucka med massiv ram och slät  fanerad 
spegel. Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande 
klarlack. Svanenmärkt.

FORM EK. Eklucka med massiv ram och slät fanerad spegel. Alla 
ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande klarlack. Sva-
nenmärkt.

FORM VALNÖT vitrin. Betsad valnötslucka med fanerad mas-
siv ram. Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande 
klarlack.

EKERÖ. Slät lucka av 3-skiktslimmad massiv ek med mjukt fasad 
kant. Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande klar-
lack. Svanenmärkt.

EKERÖ VIT. Slät lucka av MDF-board med mjukt fasad kant. Alla 
ytor är behandlade med syrahärdande grund- och toppfärg. När-
mast NCS S 1002-Y.

SALSA VIT-EK. Lucka av vit MFC med ytstruktur och  
fasad ekkantlist. Kanter är ytbehandlade med syrahärdande lack. 
Närmast NCS S 0502-G50Y. Svanenmärkt. 

SVANÖ BJÖRK. Slät björkfanerad spånskiva med svagt rundad 
björkkantlist. Kanter är ytbehandlade med syra/vattenburen klar-
lack, fram- och baksidor med UV-härdande klarlack. Svanenmärkt.

GALLERY. Slät lucka av MDF-board med svagt rundad 
kant och urfrästa handtag/öppningar. Alla ytor är behand-
lade med vattenburen UV-härdande färg. Närmast NCS 
S 1002-Y. Svanenmärkt. Utbytbara skåpsryggar i laminat.  
Albert Green - Laminatkulör närmast NCS S 3040-G80Y. 
Frankie Orange - Laminatkulör närmast NCS S 1060-Y40R. 
Noble Red - Laminatkulör närmast NCS S 1580-Y90R. 
Bing White - Laminatkulör närmast NCS S 0502-G50Y, (blank).

Priser

Alla priser som presenteras i denna katalog är rekommenderade 
cirkapriser inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och modellförändringar. 
Vi reserverar oss för tryckfel. © 2012  Marbodal, Tidaholm.

Tack till alla som bistått med rekvisita till miljöer-
na. En förteckning över rekvisita som använts finns på 
www.marbodal.se. Tack även till MIO Tibro och Streetwize i Ti-
daholm.

Fotografer: Jonas Ingerstedt och Peter Fotograf.

Koncept och produktion: Lowe Brindfors och Marbodal.

Repro: Scanprint, tryck: Color print

Licensnr: 5369 NCS - Natural Color System®© tillhör och an-
vänds på licens från Skandinaviska Färginstitutet AB, Stockholm 
2006.
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Marbodal AB

522 81 Tidaholm, tel 0502-170 00

www.marbodal.se

Ett bolag inom Nobia-koncernen




