
EASY by

Bänkskivor och Stänkpaneler
för proffs och hemmafixare!





EASY är LG Collections färdiga bänkskivor och 
stänkpaneler för dig som proffs eller hemmafixare. 
Du finner skivorna i välsorterade byggvarubutiker.

EASY finns i flera laminatvarianter och träsorter. 
Samtliga bänkskivor och stänkpaneler är färdiga 
hellängder i fasta mått. 

Skivorna har flera användningsområden så som 
till kök, tvättstuga, hobbyrum och förvaring. De är 
smidiga och enkla att montera. 

Laminatbänkskivan har två möjliga framkanter. Ena 
långsidan har en rak kant och den andra en post-
formad (rundad) kant. Du väljer själv vilken framkant 
som ska synas. 

Vid montering av stänkpanelen sparar du tid jämfört 
med att tex kakla då den smidigt limmas på väggen. 
Stänkpanelen kapas i önskad höjd.

Stänkpanelerna finns i samma mönster som bänk-
skivorna och ger ett effektfullt utseende tillsammans. 
Stänkpanelen finns även i ett kakellaminat vilket ger 
ett mer traditionellt utseende ihop med bänkskivan.

För dig som vill ha en bänkskiva i massivträ finns 
EASY i tre olika träsorter.

Läs mer om EASY på www.lgcoll.se



Laminat Laminat är ett slitstarkt material. Med lång livslängd och 
smidigt underhåll gör laminatet till ett tryggt val i köket. 
Samtliga laminat finns både som bänkskiva och stänk-
panel, som tillsammans ger ett effektfullt utseende. 

Mått:

Bänkskiva: 3020x610x30 mm 
Stänkpanel: 3020x600x11 mm

3033 Granat Skiffer Ljus
Yta: FG

2024 Oljad Ek
Yta: NY

1026D Kristall Vit
Yta: TC

3006 Carrara Marble
Yta: SM

3031 Flash Black
Yta: FG

3016 Cento
Yta: FG

5028D Acacia
Yta: RU

3037 Svart Kaviar
Yta: SM

6943F Virrvarr Silver
Yta: MAT

6945F Virrvarr Antracit
Yta: MAT

7486D Zeus Antrazit
Yta: MP



0030 Ek 0080 Körsbär0010 Bok

Mått: 
620x620x27 mm 1620x620x27 mm 
820x620x27 mm 3020x620x27mm 
1220x620x27 mm 3020x900x27 mm

Massivträ Trä är ett levande material som åldras med värdighet. 
En välskött bänkskiva i massivträ blir bara vackrare 
med åren. För dig som vill ha en bänkskiva i massivträ 
finns EASY i tre olika träsorter.

Kakellaminat Kakellaminatet ger ett mer traditionellt utseende 
ihop med bänkskivan. Vid montering sparar du 
tid jämfört med att tex kakla då kakellaminatet 
smidigt limmas på väggen. Stänkpanelen kapas
i önskad höjd.

0100/80-HG 300x100
Kakellaminat Vit
Yta: Högblank
Mått: 3020x600x11 mm



Vinkelbeslag 
och konsol

För montering av frihängande bänkskiva till en 
helhetslösning i tex tvättstuga eller hobbyrum.
Rekommenderat avstånd mellan stöd, 600 mm.

BTB500001
Vinkelbeslag
Mått: 530x45x45 mm

BTB500002
Konsol
Mått: 550x35x300 mm

Exempel på användning av vinkelbeslag och konsol i tvättstugan:

Konsol
Vinkelbeslag

Konsol och vinkelbeslag för bänkskiva i tvättstuga

En maskin i bredd 600 mm

Två maskiner i bredd 1 200 mm

Skåp topp förlängning Fritt hängande på vägg Fritt hängande till vägg Från vägg till vägg Skåp topp förlängning till vägg

Rekommenderat max. distans mellan stöd 600 mm. (längd av bänkskiva ca 700 mm med djupet 600mm)
Kan fungera för bänkskiva i längd upp till 800 mm. 

Konsol
Vinkelbeslag

Konsol och vinkelbeslag för bänkskiva i tvättstuga

En maskin i bredd 600 mm

Två maskiner i bredd 1 200 mm

Skåp topp förlängning Fritt hängande på vägg Fritt hängande till vägg Från vägg till vägg Skåp topp förlängning till vägg

Rekommenderat max. distans mellan stöd 600 mm. (längd av bänkskiva ca 700 mm med djupet 600mm)
Kan fungera för bänkskiva i längd upp till 800 mm. 

Konsol
Vinkelbeslag





EASY by

www.lgcoll.se

2021-10-01LG Collection är en del av Pelly Group


