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Innehåll

Om iab
Våra produkter och vår kunskap bygger på mer 
än 30 års erfarenhet i branschen. När du vänder 
dig till oss, vet vi vad du pratar om. Vi har stor 
förståelse för de problem man ställs inför då 
man ska inreda i krävande miljöer. 

Ergonomi, funktionalitet och tålighet är 
självklara utgångspunkter för oss. Du kan alltid 
konsultera våra duktiga säljare och 
projektledare. Detta är ett av flera mervärden vi 
erbjuder.

Rätt kvalitet
Bland våra produkter kan du välja utförande 
och kvalitet anpassad för de förhållanden som 
krävs. Redan vid vår basnivå har inredningen 
mycket hög kvalitet och livslängd. Vi hjälper dig 
gärna att väja rätt nivå så att du får en inred-
ningslösning med ett högt livstidsvärde, som 
också innebär en gynnsam investeringskalkyl.
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Vårt hållbarhetsarbete
Genom vårt arbete vill vi bidra till en mer håll-
bar miljö och möbelbransch. Detta genomsyrar 
våra materialval, tillverkningssätt och 
transporter. 

• Vi producerar efter order.
• Produktionen sker i Sverige där vi följer 
rådande lagstiftning både ur arbets- och 
miljösynpunkt.
• Vår produktion inom Sveriges gränser minskar 
även på distanssträckor och utsläpp.
• Vi uppmuntrar till att återanvända materialet i 
våra produkter och komplettera din nuvarande 
inredning. 

Flexibilitet
En av våra främsta styrkor är att vi gärna 
arbetar med specialanpassningar av vår 
standardinredning. Färg, form och funktion kan 
varieras i stor utsträckning.
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Vi använder flera olika material i vår inredning. Läs mer om fördelarna med respektive 
material eller kontakta oss för rådgivning.

Material

Spånskiva

Plywood

Melamin

MDF

Träbaserad skiva som är uppbyggd av finmalet träflis 
som blandas med lim och pressas under högt tryck. 
Spånskivan kan bestå av restprodukter från 
sågverksindustrin såsom sågspån och träflis men 
också till stor del av återvunnet material.

Plywood är ett väldigt omtyckt material eftersom det 
är det skivmaterial som ligger närmst massivträ i 
sina egenskaper. Plywood tillverkas av träfaner som 
limmas samman i flera lager där fiberriktningen läggs 
med 90 graders rotation för varje lager. Detta gör att 
plywood är betydligt segare och har en högre hållfas-
thet än vad andra träbaserade skivor har.

För att få en slitstark och vattentålig yta på MDF och 
spånskivor är det vanligt att belägga dem med lager 
av impregnerat dekorpapper. I processen används 
tryck och värme där resultatet blir melaminbelagda 
MDF- och spånskivor.

MDF står för Medium Density Fibreboard. Det är en 
slags träfiberskiva som tillverkas i en torr process 
och innehåller ett melaminlim. MDF skivan är helt 
slät på båda sidorna och är därför mycket lämplig att 
lacka på. MDF är uppbyggt av finmalna träfibrer som 
blandas med lim och pressas under högt tryck.

info@iabab.se
www.iabab.se



Utförande

Klassisk

Våra möbler kommer i fyra olika utföranden. Klassisk,  Klassisk PLUS, Kombo och Dura.
De är anpassade för olika typer av miljöer och är grunden i våra stommar, hyllplan och luckor.

Vår serie Klassisk är vår mest sålda stomme genom tiderna. 
Utförandet passar utmärkt i skol-, vård- och boendemiljöer. 

Klassisk är byggd på 19 mm spånskiva som kärnmaterial. 
Skivan till stommarna är belagd med ett slagtåligt och kraftigt 
120g/m2 melaminpapper (direktlaminerad) som förseglas med 
en ABS-kantlist. 

Luckan tillverkas av 16 mm spånskiva belagd med 
högtryckslaminat 0,7 mm som standardutförande. 
Vi tillhandahåller laminat från olika leverantörer och tillverkare. 
Kanterna kan listas med ABS-kantlist alternativt träkantlist.  

Överskrider skåpen 800 mm i bredd tillverkas hyllplanen i 
19 mm spån-lamell som kärna för att stå emot nedböjning.

Som tillval finns Klassisk / MDF. 
Istället för spånskiva som kärnmaterial tillverkas skåpen med 
en kärna av MDF (Medium Density Fibreboard). 
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Tillval

Som tillval finns Klassisk PLUS / MDF. 
Istället för spånskiva som kärnmaterial tillverkas skåpen med 
en kärna av MDF (Medium Density Fibreboard). 

Klassisk PLUS

Klassisk PLUS rekommenderas när inredningen kräver större 
tålighet. Passar i skol-, vård- och boendemiljöer som utsätts 
för ett högre slitage och där man vill säkerställa inredningens  
kvalité ett snäpp högre.

Klassisk PLUS är byggd på 19 mm spånskiva som 
kärnmaterial. Skivan till stommarna är belagd med 
högtryckslaminat 0,7 mm tjockt på båda sidor och kantlistas 
med ABS-list. Även hyllplanen beläggs med samma material 
som stommen.  

Luckan tillverkas av 16 mm spånskiva belagd med 
högtryckslaminat 0,7 mm som standardutförande. 
Vi tillhandahåller laminat från olika leverantörer och tillverkare. 
Kanterna kan listas med ABS-kantlist alternativt träkantlist.    

Överskrider skåpen 800 mm i bredd tillverkas hyllplanen i 
19 mm spån-lamell som kärna för att stå emot nedböjning.
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Tillval



Kombo

Dura

Kombo är vår nyaste satsning som lämpar sig som ett mer 
prisvärt alternativ när det kräver att inredningen ska klara tuffare 
miljöer. 

Kombo bygger på att fronter/ luckor samt övriga inklädnad-
er tillverkas av plywood. Anledningen till att Kombo har fron-
ter med plywood som kärnmaterial är att det som har störst 
slitage på inredningen är fronter och inklädnader. Stommarna 
kläs oftast in med täcksidor vilket skyddar skåpsstommarna. 
Stommen är byggd på 19 mm spånskiva som kärnmaterial. 
Skivan till stommarna är belagd med högtryckslaminat 0,7 mm 
tjockt på båda sidor och kantlistas med ABS-list. Även hyllplanen 
beläggs med samma material som stommen.  

Luckan tillverkas av 15 mm plywood belagd med 
högtryckslaminat 0,7 mm som standardutförande. 
Vi tillhandahåller laminat från olika leverantörer och tillverkare. 
Kanterna kan antingen förseglas med klarlack eller listas med 
valfri kantlist.   

Dura är anpassat för de tuffaste miljöerna där fukt och annat 
slitage kan påverka inredningen. Serien Dura klarar av kraven 
för stora påfrestningar, detta då plywoodens egenskap 
påminner mycket om massivt trä. 

Skivorna krysslimmas ihop till sin tjocklek vilket även skapar en 
dekorativ kant som kan förseglas med klarlack. 
Med stommar och fronter i 15 mm plywood belagd med 0,7 
mm högtryckslaminat på båda sidor. Kanterna förseglas med 
klarlack alternativ kantlist. 
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Standard

Exempel på tillval

Vit 
(0500-N)

Ljusgrå 
(1500-N)

Grå 
(2500-N)

Björk

Kulörer stommar
Se ett urval av våra kulörer nedan. Önskar du en specialkulör eller annat material  kan du 
kontakta oss med din förfrågan.



Luckor
Vårt breda sortiment på luckor och kantlister gör att vi har oändligt många varianter. Med andra ord 
har vi ett utförande som passar alla och för olika ändamål. Välj mellan direkt- och högtryckslaminat, 
fanerat eller lackerat. 
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Woodline

Postline

Ram- och skjutluckor

Bas – Lucka i vit melamin alternativ vitt 
högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
Trä - Lucka i melamin alternativt högtryckslaminat, 
träkantlist alternativ träfärgad ABS.
Kulör - Lucka i melamin alternativ högtryckslaminat, 
färgad

Postformade vertikala kanter, ABS-kantlist på 
horisontella kanter. 
Bas – Lucka i vit melamin alternativ vitt 
högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
Kulör - Lucka i melamin alternativt högtryckslaminat, 
färgad

Ramluckor tillverkas i antingen Woodline eller 
Postline med 80 mm ram.
4 mm härdat glas med kvalitét AA i alla luckor. 

Kulörer luckor
Se ett urval av våra kulörer nedan. Önskar du en specialkulör eller annat material  kan du 
kontakta oss med din förfrågan.

Melamin

Högtryckslaminat

Fanér

Vit 
(0500-N)

F2255
Vit

Ask

Ljusgrå 
(1500-N)

F7927
Folkstone

Björk

Grå 
(2500-N

F8843
Ask

Ek

Björk



Hyllplan
Våra hyllplan kan fås i vit melamin, laminat eller Dura. Väljer ni laminat eller Dura kan ni välja bland 
många olika utförande vad gäller färg, exempelvis anpassa till övrig inredning. 
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Woodline

Postline

Bas – Hyllplan i vit melamin alternativ vitt 
högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
Trä - Hyllplan i melamin alternativ högtryckslaminat, 
träkantlist alternativ träfärgad ABS.
Kulör - Hyllplan i melamin alternativ högtryckslaminat, 
färgad

Postformade vertikala kanter, ABS-kantlist på 
horisontella kanter. 
Bas – Hyllplan i vit melamin alternativ vitt 
högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
Kulör - Hyllplan i melamin alternativ högtryckslaminat, 
färgad

Kulörer hyllplan
Högtryckslaminat

Limfog

Rostfritt

F2255
Vit

Ask

RostfrittF7927
Folkstone

Björk Björk

Rostfritt 
syrafast

F8843
Ask

Ek

Bakkantlist - tillval

F2255
Vit



Bänkskivor
Våra bänkskivor går att få i en mängd olika utföranden anpassade efter behov.
Woodline är den klassiska versionen och Postline ger ett mjukt intryck med sina rundade kanter.
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Woodline

Postline

Tillval

Special

Bas – Bänkskiva i vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
Trä - Bänkskiva i högtryckslaminat, träkantlist alternativt 
träfärgad ABS-kant.
Kulör - Bänkskiva i högtryckslaminat, färgad ABS-kant.

Postformade vertikala kanter, ABS-kantlist på horisontella kanter. 
Bas – Bänkskiva i vitt högtryckslaminat F2255, vit ABS-kant.
Kulör - Bänkskiva i högtryckslaminat, färgad ABS-kant.

Limfog / massiv – Finns i ask, björk och ek. 
Kärna av plywood – lämpligt för de allra tuffaste miljöerna.
Bakkantlist – 50 mm hög bakkantlist som fästs på hyllplanet.
Rostfritt – Bänkskivor i rostfritt stål samt syrafast rostfritt stål.

Komposit och kompaktlaminat.

Kulörer bänkskivor
Se ett urval av våra kulörer nedan. Önskar du en specialkulör eller annat material  kan du 
kontakta oss med din förfrågan.

Melamin

Högtryckslaminat

Fanér

Limfog

Rostfritt

Vit 
(0500-N)

F2255
Vit

Ask

Ask

RostfrittF7927
Folkstone

Björk

Björk

Björk

Rostfritt 
syrafast

F8843
Ask

Ek

Ek

Bakkantlist - tillval

F2255
Vit



Beslag
Att beslagen i skåpen håller en hög kvalité är viktigt hos oss på iab inredningar. Då vi levererar 
inredning till miljöer där det ställs höga krav på ljudnivå är alla våra produkter utrustade med 
mjukstängande gångjärn och lådor. 
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Gångjärn

Lådor

Socklar inkl. sockelben

Upphängning

Självstängande och dämpande 110°. Justerbara i 
höjd-, djup- och sidled. Inga verktyg behövs för att 
montera och demontera luckan. Som tillval finns 
gångjärn med 165° öppningsvinkel.

En stilfull dubbelsidig låda med integrerad mjuk-
stängning i antracit. Lådbotten och lådbakstycke av 
vit melaminbelagd spånskiva. Push to open finns 
som tillval.

Utförs i samma material som luckor alternativt 
stommen. Sockelben med beslag ingår med 
placering i bak- och framkant. Rostfria socklar och 
benvinklar finns som tillval.

Väggfasta skåp levereras med upphängningsbeslag i 
ovankant (2st/ skåp). 

Handtag
Handtagen påverkar inredningens utseende, men det finns också andra viktiga aspekter att ta hän-
syn till beroende på vilken miljö skåpen ska placeras i. Som standard använder vi oss därför av ett 
rostfritt bygelhandtag med c/c 128mm. Vi har även handtag i plast och trä.

Rostfritt bygelhandtag,
c/c 128 mm

Nylon bygelhandtag, vit 
c/c 128 mm

Rostfritt bygelhandtag, 
antibakteriellt behandlat, c/c 128 mm

Nylon bygelhandtag, ljusgrå 
c/c 128 mm

Förnicklat bygelhandtag
c/c 128 mm

Nylon bygelhandtag, mörkgrå 
c/c 128 mm

Vi tar även in specialhandtag från Beslag Design.  
Exempelvis Square Ocean, gjord av återvunnen plast från 
sjöfartsindustrin. Eller ett mer klassiskt handtag i mässing som 
ger ditt skåp ett lyft.

Bygelhandtag i mässing Square Ocean



Metall
Våra hyllsystem och arbetsbord går att få i flera utföranden än standard vit. 
Nedan finner du vårt standardkulörssortiment på de färger som finns tillhanda 
utan extra kostnad. 
Önskas andra kulörer tillkommer färgbyteskostnad. 

Kulörer metall

9016
Vit

7022
Grafitgrå

7044
Matt, ljusgrå

9005
Matt, svart

7039
Mellangrå

Aluminium 
/ Silver



Kontakt
Sveavägen 18
331 76 Rydaholm

0472-203 80
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