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Köket - hemmets samlingsplats
Byt lucka...eller nytt kök
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Novaflex Inredningar AB
Svensktillverkade kök sedan 1985

Kök tillverkade efter
- Din stil
- Dina behov
- Din plånbok

Novaflex Inredningar AB har tillverkat kök i egna fabriker i snart 30 år. Vi är ett familjeägt 
företag med en stabil grund. Vi tillverkar kök och köksluckor efter personliga önskemål. 
Hos oss är alla order unika, vi har inga platta paket eller lager i stora mängder. Allt 
tillverkas efter kundens behov, varje kök blir speciellt. 

Vi har ett mycket brett sortiment där du hittar en lucka som passar just dig. Vi arbetar 
med lackerade, fanerade och massiva luckor men har även ett stort sortiment på melamin-
luckor. Vid ett luckbyte tillverkar vi måttanpassade luckor och tillbehör till dina befint-
liga stommar. Du får ett resultat i toppklass till ett lågt pris, dessutom går hela proces-
sen snabbt och smidigt. Ett Novaflexkök håller sig fräscht under många år tack vare bra 
råmaterial och en stark konstruktion. Du kan få ett måttanpassat kök efter dina behov till 
ett rimligt pris.

Novaflexprodukter säljs genom återförsäljare i hela landet. Detta gör att du får personlig 
kontakt med en kunnig säljare. Ett luckbyte går snabbt och kostar betydligt mindre än 
att byta hela köket. Om du vill komplettera ditt luckbyte med några nya stommar eller ny 
inredning går det utmärkt, vi tillverkar hela sortimentet. 

Novaflex erbjuder också ett helkökskoncept med stommar och luckor.

För mer information och inspiration, gå in på www.novaflex.se

Innehåll
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Stil 
(färg NCS S 1000-N)

Profil
(färg S0510-Y)

Dövad
(färg S0300)

Strikt

Onyx, vit högblank (färg S0300)

Släta lackerade luckor är en modern klassiker som alltid 

känns lika aktuell. Du kan välja släta luckor i både 16 

och 19 mm tjocklek. Släta luckor kan också fås i hög-

blankt utförande. Då sprutlackeras luckorna manuellt 

för högsta kvalitet.

Vi har ett brett urval av kantprofiler och kulörer för att 

tillgodose alla smaker och behov. 

Bua 
(färg S0500)

Strikt vit högblank (färg S0300)

Onyx, svart högblank NCS 9000, täckskivor i ekfaner

Lackerat 
Släta luckor
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Värö
(färg S0502-Y)

Vallda
(färg S1005-Y20R)

Backa
(färg S0502-Y)

19 mm:
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Backa, Vallda

Odal, Ramsö

Värö, Koster

Profilerade luckor är bearbetade med spårfräsningar, 

speglar, fasningar och ramar. Här finns de största möjlig- 

heterna till personliga kökslösningar, då varje luckmodell 

finns i en mängd olika utföranden. 

Lackerat 
Klassiska profilerade luckor

NYHET! Ramsö (färgS0502Y) NYHET! Koster (färg S0300)

Koster, ett modernt kök med vackra vitrinluckor, färg S0500N.

Backa köket vitrinluckor i kombiutförande med kryssvitrin, färg S0300N.
Vitt med svarta detaljer i stor harmoni.
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16 mm:
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Studio L

Classic, Pärlspont, Linjett,
Harmoni, Diplomat, Louise,
Finess, Camilla

19 mm:

Gotland,
Gotland Antik

Maja

Strikt

Gotland Antik ljusgrå S 2000N med vitrin i kombiutförande. Notera de praktiska omvända 
kombiluckorna med utrymme för vardagsporslin längst ner.

NYHET! Gotland, Vit 
(19 mm, färg S0500)

NYHET! Gotland, Antik Vit 
(19 mm, färg S0500)

Linjerade och spårprofilerade luckor är bearbetade 

med linjerade speglar och ramar. Rena linjer, stilrent 

och med ett spännande linjespel som förstärks av 

knoppar, grepp och handtag skapar dessa kök.

Skandinavisk elegans och ett stilsäkert intryck i ett. 

* B = Brett spår (36 mm)

* S = Smalt spår (32 mm)

Lackerat 
Klassiska linjerade och 
spårprofilerade luckor

Strikt högblankt vit, S0300

Maja (färg NCS S0300-N) Strikt, högblank, vit S0300
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Maria, Vit (färg S0500)Åvik (färg S0502-Y)Åstol (färg S1500-N)Almö/Malö. Malö har annan 
spegelprofil, se Maria (färg S0300)

19 mm:
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Anna, Maria, Åvik

Almö, Malö, Åstol

Djupt förankrade i den skandinaviska traditionen ligger 

dessa kök oss varmt om hjärtat. Variationsbredden hos dessa 

luckmodeller skapar möjligheter till kök i både sekelskiftesstil 

och modernt utförande med samma lucka. Flera av luck-

modellerna finns i två utföranden antik och klassiskt. 

Kök Anna (färg S0500N)
– Kryssvitrin
– Bänkstående skåp
– Tallriksskåp
– Ljusrampslist
– Spiskåpa
– 100 mm pilaster
– Lådfront med dekorspår
– Grytfront i utförande Anna
Se alla detaljer på novaflex.se Anna köket Lackerat 

Spegelfrästa luckor

Anna med plugg i garderobsdörrar

Vackra träpluggar, en vacker detalj precis som förr i tiden.



12 13

Lackerat 
Spegel- och spårfrästa luckor 
i lantligt utförande

Spegelfrästa luckor med ramverk som går i sekelskiftes stil, ett helt 

nytt men på samma gång mycket gammalt kök. Köksstilen togs fram 

kring sekelskiftet. Den gamla hantverksmässiga charmen finns kvar, 

mycket tack vare de många vackra detaljerna. Ett av våra skandina-

viska köksarv. Nu aktuellare än någonsin.

Anna antik kök i sekelskiftes stil, inramade stommar för dig som vill ha 
gammaldags charm och dagens moderna kvalité, grå S 2000-N. 

Vackra kryssvitrinluckor i inramad sekelskiftesstil.

En praktisk sittbänk i köket framför fönstret.
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Åby, Svart Åby, Vit Åby, Ek

Åby kökets rena linjer, stilrent och med ett spännande linjespel som 

förstärks av den tydliga ådringen i luckorna. Denna luckmodell är på väg 

att bli en av våra storsäljare genom tiderna. Inte så konstigt kanske då 

den skapar kök i trender, tidlöshet och elegans i våra skandinaviska hem.

Fanér 
Ekfanér

Täcklackad ekfaner med tydlig ådring i modernaste snitt.

Vitt täcklackad ek med äkta träkänsla.
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Strikt, Vit Askfanér, 19 mm
Strikt, Svart Askfanér, 19 mm
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Slät Askfanér, Stil, Odal

Backa, Vallda, Värö, 
Linnea, Elin, Wilma

17 mm:
Camilla, Finess, Classicprofil,
Pärlspont, Classic, Harmoni, Louise,
Diplomat, Linjett 2/4

Strikt

Fanér 
Askfanér

Askkök har en speciell plats i våra hjärtan. Dessa kök är och förblir tidlösa 

i sitt utseende. Inget kök är det andra likt och det åldras och blir allt 

vackrare med åren. Det dominerande materialet i våra skandinaviska kök 

är och förblir trä. Den nu allt mer dominerande trenden är kök i askfaner 

lackerat i ljusa färger, gärna i svaga och ganska bleka nyanser av vitt, 

grått, beige, grönt och blått. Skåpen sträcker sig gärna ända upp i taket. 

Liggande eller stående ådring skapar din stil. Pärlspontade täcksidor eller 

stänkskydd förstärker en lantliga känslan. 

Backa köket i målad askfaner med tydlig ådringsstruktur, kulör S 0502-Y.
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Fanér 
Fanerade luckor med träkant

Trä hör hemma i den skandinaviska traditionen. Kökets luckmodell är 

oftast första valet i din köksplanering. 

Våra träluckor är våra mest uppskattade. Måttanpassade för husets 

stommar, bänkskivor, diskbänkar och andra detaljer. Filosofin är enkel, 

kök tillverkade för din stil, dina behov och din plånbok.

Onyx ekfanér

Onyx björkfanér
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Strikt Björk Strikt EkStrikt Amerikansk al
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Bua

Idala

Onyx

Odal

Samtliga luckor 

finns i alla träslag.

Dövad

Backa

Värö

Strikt

Våra mest exklusiva luckor är av massivt 3-skikts-

limmat trä. De ger ett rustikt och ombonat intryck. 

Välj mellan spårfrästa eller stilrena, släta luckor. 

Våra massiva 3-skiktsluckor kan du få i en mängd 

olika träslag och kantprofiler.

Massivt 
Treskiktsluckor

Ett smakfullt pentry med Striktluckor på bänkskåpen och Dövad kant på 
luckorna till vik/lyft väggskåpen. Modernt och tidlöst på samma gång.

Smarta vik/lyft luckor på väggskåpen. Vardagsporslinet döljs i nedre delen 
och vitrindelen framhäver dekorglas i överdelen av skåpen.
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Finns med massiv 
eller fanerad spegel

Massiva ramluckor görs enligt gammal tradition med en 

massiv träram. Vi erbjuder allt från moderna, raka linjer 

till romantiska lantkök.

Massivt 
Ramluckor

Mallva köket är en av våra storsäljare genom åren, här i 
kombiversion av luckorna med två speglar.

Mallva Massiv ram/Fanerad spegel.
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Med våra specialsnickerier får ditt 

kök en personlig prägel.

Massivt – Ramluckor (forts.)

Safir massiv ek

Safir björk och Diamant björk
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Göta, Valnöt Göta Plus, Sandvit Göta Plus, vit ek Göta Plus, svart ek

Kök Göta, Röd Al

En prisvärd lucka i ny tappning med en 2 mm kantlist. 

Göta luckan är slitstark och lättskött, den finns i en rad 

olika utföranden, alla stilrena och moderna.

Melamin 
Släta luckor

Göta plus är ådringsstrukturerad melamin med stor 
träkänsla. Prisvärt, slitstarkt och modernt. 

Göta plus kombination med Svart och vit ek.
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NYHET! Koster Linnéa

Odal

Classic S* 

NYHET! Gotland Finess B* 

Linjett 4Linjett 2

Pärlspont Anna Anna med plugg

Postform Idala Onyx

Stil

NYHET! Gotland Antik Backa

Maria

Värö

Åsa Almön Åstol

NYHET! Ramsö

LACKERAT LACKERAT

Malö

NYHET! Ramsö AntikMaja Åvik

Bua

Profil Dövad

NYHET! Koster Antik

Elin
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Louise S Askfanér Odal Askfanér Slät Askfanér Onyx Ekfanér

Onyx Bokfanér Onyx Björkfanér Onyx Alfanér Körsbärsbets Opal Björkfanér

Backa Askfanér Camilla S Askfanér

Finess S Askfanér Harmoni S Askfanér

Värö lasyr Pärlspont lasyr

PENSELMÅLAT

FANÉR FANÉR

Strikt vit Askfanér

Strikt svart Askfanér

Göta, Vit med bokkant

Göta, Valnöt

Göta, Ek Göta, BokGöta, Björk

MELAMIN

Åby, Svart Åby, Vit Åby, Ek

Göta Plus, Sandvit Göta Plus, vit ek Göta Plus, svart ek

NYHET! Anna Antik Askfanér
Finns även i modell Åvik och Maria Antik, valfri kulör.
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Mallva Massiv/fanér i spegel 
Körsbärsbetsad Björk

Mallva Massiv /fanér i spegel 
Guldbetsad Björk

Mallva Massiv/fanér i spegel 
Björk

MASSIVT

Mallva Massiv/fanér i spegel 
Ek 

Diamant Massiv Ek (finns 
även i de träslag som visas 
i Safir)

Safir Massiv 
Guldbetsad Björk 
(finns även i Ek)

Safir Massiv 
Körsbärsbetsad Björk

Safir Massiv Björk

Smaragd Körsbärsbetsad 
Massiv Björk (finns även i 
guldbetsad Björk)

Smaragd Massiv Ek Smaragd Massiv Björk Rubin Massiv Björk Guldbets 
(finns även i Körsbärsbets)

Rubin Massiv Björk Rubin Massiv Ek

Bua Massiv Björk Bua Massiv Ek Bua Massiv Amerikansk Al Backa Massiv Björk

Backa Massiv Ek

MASSIVT TRESKIKT

Strikt Björk Strikt Ek

Strikt Amerikansk al

Mallva massiv ek
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KRYSSLUCKOR

Anna

Classic

MariaLinnea Maria Värö

Backa

Linnea

Värö

Anna Backa Classic

KANTPROFILER

19 mm:
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16 mm:

Bua

Idala

Onyx

Postform, Studio

Profil, Classic, Pärlspont, Linjett,
Harmoni, Diplomat, Camilla,
Finess, Louise

Dövad, Maja, Stil

Wilma, Backa
Elin, Vallda,
Linnéa

Odal, Anna, Maria, Åvik,
Gotland, Ramsö

Värö, Åsa, Koster

Strikt

Almö, Malö, Åstol

FANÉR

19 mm:

Onyx

Opal
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Odal, Åby

Slät Askfanér

Backa

17 mm:

Camilla, Finess, Classic,
Harmoni, Louise, Diplomat

Strikt

Idala

19 mm:

Värö

MASSIVT

MASSIVT TRESKIKT

20 mm:

Mallva

20 mm:

Safir
Diamant

Smaragd
Rubin
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21 mm:

Bua

Idala

Onyx

Odal, DövadK
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Värö

Strikt

Backa, Vallda

LACKERAT

Anna Antik



36

HörnavslutHörnavslutHörnavslut

Vinställ zickzack Vinställ reollist Tallriksskåp

5-lådig Metabox, 500 mm

Pilaster, 50 mm

Fullutdrag låda, Intivo, 550 mm

5-lådig Intivo, 550 mm

Pilaster, 100 mm

Låda med belysning

Metabox och Intivo

Spiskåpa

Aventosöppning

37
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Handtag & Knoppar

Ett handtag väger på sin höjd några hundra gram, en knopp väsent-
ligt mindre. Små detaljer kan tyckas, men ändå oerhört viktiga för 
totalintrycket. Det är faktiskt möjligt att helt ändra kökets karaktär – 
från exempelvis modernt till lantligt – bara genom att byta handtag i 
köket. Så det gäller välja med omsorg. 

Bänkskivor

Näst efter själva luckan är bänkskivan förmodligen den del av 
köket som du kommer att se mest av framöver. Även här har 
du ett viktigt val att göra. Förutom själva estetiken har du en 
del praktiska aspekter att överväga. En bänkskiva i massivträ 
är både vacker och karaktärsfull, men den  kräver förstås lite 
underhåll. En laminatskiva å andra sidan är väldigt tålig och 
behöver knappt skötas om överhuvudtaget. Här gäller det 
alltså att använda såväl hjärtat som hjärnan.

Inredningar och smarta lösningar

Ditt nya kök ska inte bara vara snyggt, det skall vara praktiskt 
också. Mycket av hemligheten med ett lättarbetet kök ligger 
i det som vanligtvis döljs bakom stängda luckor och lådor. På 
vår hemsida kan du frossa i tillbehör och smarta detaljer som 
kanske inte får dig att dra djupa andetag av estetisk hän-
förelse, men som du kommer att uppskatta desto mer i det 
dagliga.

Köksskåp

Tumstocken och måttbandet är dina bästa vänner när du planerar 
ditt nya kök. Du kommer att mäta och mäta igen. Se alla våra 
stommar med stominredning på vår hemsida. Du kommer inse att 
det finns flera olika höjder, djup och bredder som du dessutom kan 
få måttanpassat.

Prisgrupper och utrustningsnivåer

Att ett litet kök kostar mindre än ett stort är rätt självklart för alla. 
Men typ av inredning samt utförande av luckor är faktiskt en minst 
lika tung faktor. Att i slutändan kunna ge ett pris till dig för ditt kök 
är något som du skall vända dig till någon av våra lokala represen-
tanter för att få hjälp med. På vår hemsida kan du ta del av våra olika 
utrustningsnivåer och prisgrupper så kan du bilda dig en uppfattning 
om vilken spännvidd det finns i pris på ett förvillande likt kök. 
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Vissa färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl, se färgprov

Återförsäljare:

Åvägen 57, 438 51 Rävlanda, Tel 0301-24 04 40, info@novaflex.se, www.novaflex.se


