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Doften av trä. Ljudet av en hyvel, en kapmaskin, ett stämjärn och 

ett fint sandpapper. Glada skratt. Kök efter kök som växer fram och 

levereras till nöjda kunder. Allt noggrant synat och finputsat innan 

det lämnar fabriken. Här i Lidhult, i de småländska skogarna, har 

vi våra rötter, vårt liv i dag och vår framtid.



Välkommen till 
Lidhults värld

Ditt kök är bara ditt
Vi bygger varje kök exklusivt för dig. Våra ramluckor är i massivt trä och du kan också 

välja massiva stommar. Tillsammans kan vi anpassa, ändra, förfina och göra kloka 

lösningar. Urvalet är stort och du kan kombinera precis efter behov och smak. Flera av 

våra kök grundmålas av oss och ska sedan färdigmålas på plats. Våra återförsäljare är 

utbildade för att hjälpa dig, så tveka inte att fråga.

Vår syn på kvalitet
Kvalitet är både en känsla och hårda fakta. Den höga kvalitén känns och syns  

i de stabila stommarna med massiv front, och i det noggranna detaljarbetet.  

Du upplever den också när lådor och dörrar öppnas och stängs mjukt. När varje 

detalj, varje yta, varje beslag och varje gångjärn alltid håller högsta finish.  Känslan 

finns där när allt stämmer, när du varje dag och i många år är nöjd och glad att du 

valde Lidhults. 

Välkommen att inspireras av Lidhults.

Lidhult är ett litet samhälle mitt i de vackra småländska 

skogarna. Här finns känslan för trä, företagsamhet, kreativitet 

och ansvarskännande som en självklar del i vårt liv. Därför är det 

ingen slump att vårt företag startade här för mer än 70 år sedan. 
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I den första fabriken, på 30 kvadrat-

meter, tillverkades det mesta som  

kunderna frågade efter. Trädgårds-

möbler, leksaker, diskställ med mera. 

Vartefter pengarna flöt in byggdes 

fabriken ut. 
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Våra medarbetare från början av 60-talet.



Bröderna 
Jonssons 
Träindustri 

Det var leksaker, barnstolar, diskställ, kvastskaft, strykbrädor, trädgårds-
möbler, lock till toalettstolar, tältpinnar och mycket mer. 1944 bildades  
Bröderna Jonssons Träindustri och när företaget sedan omvandlades till  
aktiebolag på 1960-talet blev även den fjärde brodern, Sture, delägare.

Kök sedan 1957
Efter en brand 1957 bestämde sig bröderna för att helt satsa på tillverkning 
av kök. I takt med ett ökat välstånd i Sverige växte också efterfrågan på  
kvalitetskök med gediget hantverk. Redan från start valdes materialet  
med omsorg och hög kvalitet var en självklarhet. Köken tillverkades då  
som nu på beställning efter kundernas önskemål. 

Så blev vi Lidhults 
Eftersom vi är stolta över vår hemort har  
vi valt att låta namnet Lidhults bli synonymt 
med våra produkter. 

Mitt under andra världskriget startade bröderna David, Ragnar 
och Lennart Jonsson från småländska Lidhult ett litet företag där 
de tillverkade i princip allt i trä som kunderna frågade efter. 
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Innanförliggande luckor
Det var Lidhults som introducerade luckor och lådor som linjerar snyggt med den  

massiva stommens framkant. En stilren lösning som andas kvalitet och tradition. 

Sidorna 10-63
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Falsade luckor

Utanpåliggande luckor

Våra överfalsade luckor ger köket en tydlig karaktär och det finns många  

kombinationsmöjligheter. Luckorna täcker en del av stommen och gångjärnen är synliga.

Sidorna 64-71

Våra kök med utanpåliggande luckor finns i stort urval och ger många 

möjligheter till anpassning. Här är gångjärnen dolda inne i skåpen.

Sidorna 72-81
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Vitt, vitrin, klok förvaring, rostfritt och valmöjligheter. 
Med Lidhults behöver du inte kompromissa.
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Med Lidhults finns fantastiska möjligheter.
Varför inte en köksö på ben?
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Svart, vitt och rostfritt från golv till tak. 
Tänk nya dimensioner. Tänk Lidhults.
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Vill och vågar du ta ut svängarna 
finns vi där med tips och råd för 

ditt personliga kök.
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Huset på landet eller våningen i stan?  
Vi hjälper dig att skapa det kök som  

passar dina behov.
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För dig som vill sticka ut med ett kök 
som inte liknar något annat och som 
är fullt med praktiska detaljer.
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Newport med den karaktäristiska pärlan 
och släta lådfronter. Bänkskivor i komposit 
med underlimmade hoar.
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Bord ihopbyggt med köksön.  
En god idé för dig som vill  
utnyttja utrymmet på bästa sätt.
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Öppna hyllor och redalådor  
i porslin istället för överskåp.  
En lösning för dig som vill  
ha rymd och öppenhet.



36



37



38



39



40



41



42



43

Vitt , rostfritt och marmor.
 Smart förvaring 

i vinklar och vrår,  
specialtillverkad diskbänk. 



lMi, iumqui dolor re, si dolenim ra-
tis rest vellaccatque consequas molo-
rei undita exerum, non con perecta
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I det här köket blev  
innanförliggande luckor  

i svart, marmorskivor  
och mässing rätt lösning.
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I den här villan har vi byggt ett kök  
i klassisk stil med innanförliggande  

luckor i modell Frillen. 
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Det generösa köket för umgänge 
och matlagning. Vitrinskåpen ger 

elegant och frikostig förvaring. 
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Kvalitet som går att ta på och funktion du trivs 
med i många år. Det är signum för våra kök.
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Våga färg och form. 
Och låt gärna moderna kompositmaterial samspela med genuint trä. 
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Badrumsmöbler  
med rätt kvalitet
I ett bekvämt och modernt badrum spelar förvaringen 
en viktig roll. Här ska du få plats med allt du inte vill  
ha framme. Och plats för dina vackra handdukar 
 eller annat du gärna vill visa upp. 

Lidhults följer dig in i badrummet med skåp och luckor 
som ger ditt badrum exakt det intryck och den funktion 
du önskar.
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Genomtänkt  
förvaring med  
kloka lösningar
En byrå i hallen. Ett snyggt vitrinskåp i vardagsrummet. 
Eller garderober som passar överallt. Med Lidhults kan du 
skapa bra förvaring med enhetlig design och vår höga kvalitet i 
hela hemmet.
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Se Lidhults  
nära dig

Sverige 
Göteborg 
Halmstad 
Helsingborg 
Karlstad 
Kungsbacka 
Lammhult 
Leksand  
Linköping
Ljungby 
Malmö 
Stockholm 
Äspered 

Norge 
Oslo 
 
Finland 
Pargas 
 
England 
London 

Lidhults kök ska upplevas i verkligheten. Det är först då som 
helheten och alla detaljer kommer fram. Besök någon av våra 
utställningar och känn med alla dina sinnen hur ett Lidhults 
kök kan passa hemma hos dig. Adresser och kontaktuppgifter 
hittar du på www.lidhults.se 
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Lidhults arbetar med respekt för traditionen, 

med känsla för hantverket och med nyfikenhet 

på det nya.Vi designar, producerar och säljer 

inredningar för kök, bad och förvaring, som  

förverkligar kundens drömmar och önskemål.

www.lidhults.se


