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Checklista vid beställning
av InDi väggskåpslyft

För att allt ska bli rätt och riktigt med kökets nya väggskåpslyft är det 
ett par saker som är nödvändiga att ta reda på innan beställningen.
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Invändiga mått på skåpets stomme. Bredd, höjd och djup behöver mätas.

Vilken typ av gångjärn sitter på skåpet?

Finns det en baldakin under skåpet?

Går luckorna att öppna 90 grader?

Antal luckor (enkel- eller parlucka)?

Är luckan helt slät på insidan?

Finns det en regel inne i skåpets rygg?

Vilken typ av manöverknapp behövs?

Var ska manöverknappen placeras?
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Checklista vid 
beställning av bänklyft

För att allt ska bli rätt och riktigt med kökets nya bänklyft är det ett 
par saker som är nödvändiga att ta reda på innan beställningen.
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Vilket är det stumma måttet mellan intilliggande skåp/väggar?

Vad ska placeras i bänklyften?
• Häll
• Typ av bänkskiva och bakkantslist
• Diskho och blandare
• Eluttag och nyckelbrytare
• Besticklåda och skärbräda

Var ska manöverknappen placeras?

Var ska eventuella eluttag och nyckelbrytare placeras?

Var ska häll och diskho placeras?

Vilken typ av vägg kommer bänklyften fästas i?

Vilken höjd har blandaren? Uppmärksamma så den inte tar 
i överskåpet när bänklyften höjs.
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