ASSA ABLOY Dörrhandtag
För ytterdörr och innerdörr
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D

Dörrhandtag, är dom viktiga? Vi på ASSA ABLOY tycker det.
Handtag ska inte bara öppna och stänga dörrar. De ska även vara
vackra att betrakta, vara en del av sitt sammanhang, sköna att ta i
och ha en kvalitet som gör att intrycken består även imorgon.
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Vi har alltid samarbetat med framgångsrika formgivare. Några
tidiga exempel är greve Sigvard Bernadotte, Carl-Arne Breger och
Pelle Wester, formgivare till Epok-serien.
Vårt sortiment av dörrhandtag är brett. Oavsett om du söker efter
handtag till den faluröda stugan med vita knutar eller till ett nytt
spännande projekt som kräver utmanande design, tror vi att du
hittar vad du söker i denna broschyr.
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Ytterdörr – Epok

Ytterdörr

Handtag Epok 1903 - matt krom

Epok 1903 - matt mässing

Epok 1903 - blank krom

Epok 1903 - blank mässing

Epok 1903 - brunoxid

1903 Centralposthuset i Stockholm byggs efter ritningar
av Ferdinand Boberg. Scania visar de första personbilarna.
Bröderna Wright flyger i 12 sekunder och flygsträckan blir
37 meter. Cykeltävlingen Tour de France avgörs för första
gången. 60 cyklister deltar.
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1905 Klemmings centralbad invigs. Bilregistret införs i
Sverige, 115 bilar finns registrerade. Unionen upplöses och
Greta Garbo föds.

Epok 1905 - nickel

Epok 1905 - matt krom

Epok 1905 - brunoxid

Epok 1905 - blank mässing

Handtag Epok 1905 - matt mässing
Epok 1905 har ingen returfjäder och passar därför även på innerdörrar
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Ytterdörr – Epok

Handtag Epok 1918 - matt mässing

Ytterdörr – Epok

Epok 1918 - brunoxid

Epok 1918 - matt krom

Epok 1918 - nickel

Epok 1918 - blank mässing

Handtag Epok 1927 - matt mässing

Epok 1927 - brunoxid

Epok 1927 - blank krom

Epok 1927 - matt krom

Epok 1927 - blank mässing

1918 Första världskriget är slut, 11 november blir det fred.
Arkitekten Peter Celsing föds. Gunnar Asplunds
Villa Snellman står klar och ugör starten för 20-talets klassicism.

1927 Stockholms Stadsbibliotek står klart och
Gunnar Asplund hyllas. Den första Volvobilen rullar och priset är
4800 kr. Solvalla travbana utanför Stockholm invigs.

Epok 1918 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra
entrédörrar. Behörsats B2 för entrédörr och S1 för sidoentré
och förråd. Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.

Epok 1927 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra
entrédörrar. Behörsats B4 för entrédörr och S4 för sidoentré
och förråd. Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.
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1930 Stockholmsutställningen öppnar och Funkisen får sitt
genombrott. Sveriges riksdag beslutar om fri fart på svenska vägar.
Zarah Leander debuterar på Folkan.
Epok 1930 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra entrédörrar.
Behörsats B5 för entrédörr och S5 för sidoentré och förråd.
Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.

1923 Stockholms Stadshus invigs efter tolv års byggande.
Sveriges befolkning blir sex miljoner. HSB bildas i Stockholm.
Liseberg invigs i Göteborg.

Epok 1930 finns ochså i matt krom, krom, matt krom om vit, matt krom om svart, krom om svart
Epok 1930 - blank mässing vit

Epok 1923 - brunoxid

Epok 1923 - blank mässing

Epok 1923 - matt mässing

Epok 1923 - nickel

Epok 1930 - blank mässing

Epok 1930 - nickel

Epok 1930 - nickel vit

Epok 1930 - blank mässing svart

Handtag Epok 1923 - matt krom
Epok 1923 har ingen returfjäder och passar därför även på innerdörrar

Handtag Epok 1930 - nickel om svart

Ytterdörr – Epok

Handtag Epok 1935 - matt mässing

Epok 1935 - brunoxid

Epok 1935 - nickel

Epok 1935 - matt krom
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Epok 1935 - blank mässing
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1935 Bromma flygfält ritat av Paul Hedquist invigs. DC3:an flyger. Slussen och
Katarinahissen invigs. Sällskapsspelet Monopol lanseras.
Radarn demonstreras för första gången och den första ölburken säljs i Virginia.

Ytterdörr – Epok

Handtag Epok 1937 - blank mässing

Ytterdörr – Epok

Epok 1937 - brunoxid

Epok 1937 - nickel

Epok 1937 - matt mässing

Epok 1937 - matt krom

1937 Bruno Mathsson får pris på världsutställningen i Paris.
Den svenska inlandsbanan invigs. Monica Zetterlund föds.
Råsunda fotbollsstadion i Solna, Nordens största idrottsarena
invigs med en landskamp mellan Sverige-England, som
engelsmännen vinner med 4-0.

Handtag Epok 1956 - matt krom

Epok 1956 - matt mässing

Epok 1956 - blank mässing

Epok 1956 - brunoxid

Epok 1956 - nickel

Epok 1937 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra
entrédörrar.Behörsats B6 för entrédörr och S6 för sidoentré
och förråd. Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.
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1949 Vi bygger bostadsområden med framtidstro, Guldheden i
Göteborg, Årsta i Stockholm och Fröslunda i Eskilstuna.
Nisse och Kajsa Strinning får pris för sitt nya bokhyllesystem.
SAAB 92 börjar tillverkas.

Handtag Epok 1949 - brunoxid
Epok 1949 har ingen returfjäder och passar därför även på innerdörrar

Epok 1949 - blank mässing

Epok 1949 - matt mässing

Epok 1949 - nickel

Epok 1949 - matt krom
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1956 Vällingby Centrum och de fem Hötorgsskraporna står klara.
Den första diskmaskinen för privat bruk visas. Volvo Amazon lanseras.
Vraket efter Vasa hittas av dykaren Anders Franzën. IKEA lanserar
monterbara möbler i platta paket.
Epok 1956 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra entrédörrar.
Detta handtag ingår i låssats K1 som är en komplett behörsats
för entrédörr, B1 för entrédörr och S1 för sidoentré och förråd.
Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.
Läs mer om behörsatser i folder ASSA ABLOY Entré ytterdörrlås
på www.assaabloyopeningsolutions.se

Ytterdörr – Classic

Classic 6638 - blank mässing

6638 - brunoxid

6638 - nickel

6638 - matt mässing

6638 - matt krom

6638 är ett klassiskt ASSA ABLOY-handtag. Det pryder dörrarna
till många svenska hem. Det har drag av både barock och rokoko,
men har förenklats för att kunna passa in på arkitektur som har
lite svängda former.
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Classic 6638 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra
entrédörrar. Behörsats B7 för entrédörr och S7 för sidoentré
och förråd.
Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.
Läs mer om behörsatser i folder ASSA ABLOY Entré ytterdörrlås på
www.assaabloyopeningsolutions.se
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6616 har en reducerad design. Ett mycket enkelt modernistiskt
handtag som med sin självklara form passar miljöer med stramare
inredning, till exempel sjukhus och institutioner.

Classic 6616 - matt krom

6616 - blank mässing

6616 - nickel

6616 - brunoxid

Ytterdörr – Classic

Classic 6647 - matt krom

Ytterdörr / Innerdörr – Classic

6647 - brunoxid

6647 - nickel

6647 - matt mässing

6647 - blank mässing

Classic 640 - polerad mässing

640 - brunoxid

640 - matt krom

640 - matt mässing

640 - nickel

6647 är formgivet av Carl Arne Breger på 1970-talet. Det är typiskt för den
rationella och lite fyrkantiga designen från den tiden. Med sin diskreta men
välstuderade form är det idag en given klassiker.
640 och 696. Här är ASSA ABLOYs klassiskt
designade handtag från 50- och 60-talet i sin
ursprungliga form utan returfjäder.
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Modellerna är så välkända att de egentligen
inte behöver en närmare presentation, men vi
vill ändå lägga ett varmt ord för deras välgjorda
och tidlösa design.

Classic 696 - brunoxid
Classic 640 och 696 har ingen returfjäder och passar därför även på innerdörrar
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696 - matt krom

696 - matt mässing

696 - blank mässing

696 - nickel

Ytterdörr – Classic

Classic 6640 - matt mässing

6640 - matt krom

6640 - blank mässing

6640 - brunoxid

6640 - nickel

6640 och 6696 är ASSA ABLOYs klassiskt designade handtag
från 50- och 60-talet i sin ursprungliga form med returfjäder.
Den tidlösa och välgjorda designen är fortfarande mycket
uppskattad.

16

Classic 6696 - nickel

6696 - brunoxid

6696 - blank mässing

6696 - matt mässing

6696 - matt krom
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Ytterdörr – Rostfritt

Rostfritt
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8641 Do

8642 Re

8643 Mi

8644 Holgaard

DO:RE:MI är designat av det danska arkitekthuset Arkitema.
Utgångspunkterna har varit att skapa en handtagsserie
med funktionell och ren design i kombination med hög
kvalitetskänsla.
8641 DO: Den strama designen och tryckets enkla
geometriska form ger ett exklusivt och modernt uttryck.
8642 RE: En tidlös och klassisk design för stilfulla miljöer.

8643 MI: Med sin avrundande droppform ger MI ett elegant
och mjukt intryck. Lämpligt för kontrastrika miljöer där detaljer
är viktiga.
6843 MI ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra entrédörrar.
Behörsats B8 för entrédörr och S8 för sidoentré och förråd.
Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.
Holgaardhandtaget är en kombination av estetisk enkelhet och
ergonomisk greppkänsla, utvecklat av den danska arkitektbyrån
Holgaard.

8637

8638

8639

8640 Hospital
Handtaget medger öppning med armen. Lämpligt i sjukhusmiljö.
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Ytterdörr – Rostfritt

20

8650 rostfritt

8665 rostfritt

8670 rostfritt

8680 rostfritt

8685 rostfritt

8690 rostfritt

Våra rostfria handtag präglas av enkel och funktionell design.
För att vårt rostfria sortiment ska kunna användas i alla typer
av miljöer både inomhus och utomhus har vi valt att tillverka
dem i syrafast rostfritt stål AISI 316. Detta ger handtagen
ett maximalt korrosionsskydd och beständighet mot starka
luftföroreningar.

Tuffa miljöer men ändå estetiskt tilltalande behöver inte vara
en motsats, därför har vi låtit etablerade formgivare från kända
arkitektkontor ge liv åt flera av modellerna.
Våra rostfria handtag är utrustade med rostfria nållager och
returfjädrar.
8665 ingår i ASSA ABLOYs beslagsprogram för säkra entrédörrar.
Behörsats B3 för entrédörr och S3 för sidoentré och förråd.
Rekommenderade av Svenska stöldskyddsföreningen.

Innerdörr – Rostfritt

865 rostfritt

866 rostfritt

867 rostfritt
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Innerdörr – Hemmaserien

Innerdörr

Hur kan naturen bli en del av ditt hem oavsett om du bor lantligt
eller i storstadsmiljö?
Ett hem kan inredas på olika sätt och det är bara den egna fantasin
och smaken som sätter begränsningarna. Med organiska uttryck i
olika inredningsdetaljer kan estetiska värden leda tankarna till moder
natur, till det fria.
Harald, Henrico och Henning ger ett bekvämt stöd för handflatan
och en stadig greppkänsla.

Harald - blank krom
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Harald - matt krom

Henrico - matt krom

Henrico - blank krom

Henning - matt krom

Henning - blank krom

Innerdörr – Hemmaserien

Innerdörr – Hemmaserien

Amanda - blank krom

Amanda - matt krom

Alva - blank krom

Alva - matt krom

Anita - matt krom

Anita - blank krom

Emma - matt krom

Emma - blank krom

24

25

Att hitta sin egen stil och våga följa den är inte
en självklarhet för alla. Man måste känna efter
och vara öppen för nya intryck. Allt behöver
inte vara eller se ut på ett visst sätt. Ett föremål
kan vara tidlöst och smälta in i olika miljöer
samtidigt som det har en personlighet.

Henrietta - blank krom

Henrietta - matt krom

Amanda, Anita, Alva, Emma och Henrietta är
exempel på dörrhandtag med fria former och
som ändå passar in i de flesta miljöer. Deras
former växer från dörrbladet som en lekfull
linje och ger ett lätt intryck med bibehållen
greppvänlighet.

Detta är ett handtag som med sin enkla form
passar i de flesta hem. Handtaget är designat för
lätta innerdörrar.
5614 - blank krom

Måttangivelser för handtag i mm

U-mått

L-mått

Modell

L-mått

U-mått

Diameter Nållager Returfjäder

Epok

U-mått

Diameter Nållager Returfjäder

106

52

14140 Anita

121

53

14200 Alva

102

57

14250 Emma

102

57

14240 Henrietta

125

60

16

865

140

71

16

x

866

130

71

16

x

867

120

58

8650

137

80

19

x

x

8665

135

77

19

x

x

8670

142

87

19

x

x

8680

130

65

19

x

x

x

8685

144

80

19

x

x

x

8690

164

70

19

x

x

x

8637

142

89

19

x

x

x

8638

130

70

19

x

x

137

75

x

1905

114

72

1918

114

79

1923

118

74

1927

118

77

x

Rostfritt

1930

130

62

x

1935

106

64

1937

130

66

1949

112

65

1956

111

69

x

6640

110

55

x

6696

106

55

6638

121

60

x

x

x

6616

129

58

6647

120

57

640

110

55

8639

145

70

19

x

x

696

106

55

8640 Hospital

155

70

19

x

x

5614

115

48

8641 DO

142

70

x

x

8642 RE

135

75

x

x

14090 Harald

120

52

8643 Mi

133

75

x

x

14010 Henrico

118

70

8644 Holgaard

134

60

x

x

14180 Henning

118

49

Hemma

18

L-mått

14070 Amanda

1903

Classic

26

Modell
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”Handtag är viktiga, de är en del av helheten”
– Pelle Wester, arkitekt och designer, som gett form
till handtagen i Epok-serien.

Handtag utan returfjäder är främst avsedda för dörrar i miljöer där låg- och normalfrekvent öppning förekommer, till exempel
bostäder, förråd och tekniska utrymmen. För högfrekvent användning i offentlig och institutionell miljö rekommenderar vi
hantag med returfjäder.

e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se

Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar i informationen efter tryck.

Customer support:
Phone intl. +46 16 17 71 00
Phone nat. 0771 640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72

Art.nr 702441

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 40

M3706.1805

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

