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Är dörrtrycken viktiga? Vi på ASSA tycker det. Trycken ska inte 
bara öppna och stänga dörrar. De ska även vara vackra att titta 
på, vara en del av sitt sammanhang, sköna att ta i och ha en  
kvalitet som gör att intrycken består även imorgon. 

ASSA har alltid samarbetat med framgångsrika formgivare. 
Några tidiga exempel är greve Sigvard Bernadotte och Carl-Arne 
Breger. Några senare är Pelle Wester, formgivare till Epok-serien,  
Alexander Lervik som skapat den lysande serien Brighthandle® 
och Joel Karlsson som designat ASSAs Arenatrycke.

Vårt sortiment av trycken är brett. Oavsett om du söker efter 
trycken 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. 

[Definition av dörrtrycke enligt Svensk Standard 2218:] 
”Don för manövrering av låsets kolv” 
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1880 -1899 Nyrenässans
Byggnadsstilen på sent 1800-tal präglades av symmetriska 
fasader med lika stora fönster på jämna avstånd. Pelare,  
pilastrar och horisontella lister var mycket vanliga. Fasaderna 
gjordes gulbeigea, gulbruna, gråvita eller gulvita.

Närmare sekelskiftet började tegel tillverkas industriellt. Detta 
tegel hade mycket slätare yta och var jämnare i formerna är 
handgjutet tegel. För att visa att man behärskade den nya 
tekniken kläddes många fasader just med detta. Bottenvå-
ningarna putsades för att efterlikna naturstensblock.

Omfattningar runt fönstren på mellanvåningarna gjordes 
kraftiga. Den översta våningen dekorerades sällan eller 
sparsamt på högre hus. Balkongerna hade ingen praktisk 
funktion utan byggdes som dekoration. Nötbruna, mörk-
bruna, rödbruna eller mörkt grågröna fönster var vanligt 
förekommande. 

Portarna målades i fönstersnickeriernas färg eller i en mör-
kare ton. Kraftiga pardörrar med glasade partier, indragna 
från fasaden var högsta mode med omfattningar i natursten 
eller puts. Taken var vanligen svarta eller röda i falsad plåt.

1881
Lunds domkyrka står klar efter ombyggnad av en ifrågasatt 
Hugo Zetterwall. Elektrisk gatubelysning med femton lampor 
prövas på Norrbro i Stockholm. August Palm håller föredrag i 
Lill-Jans skogen i Stockholm. ASSA startas i Eskilstuna.

1887
Isaac Gustaf Claessons Bünsowska palats byggs på 
Strandvägen. Skånska Cementgjuteriet AB grundas.  
August Strindbergs roman Hemsöborna utkommer. 
Arkitekten Le Corbusier föds.

Egenskaper 1881, 1887

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom, mattborstad 
mässing, polerad mässing och brunoxid (1887 ej i brunoxid).

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och håller 
trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för att 
passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

1881

Polerad mässing

Blank krom

Matt krom

1887

Polerad mässing Matt krom Blank krom

Epok 1899
Ferdinand Boberg har ritningar klara till Rosenbad. Carl  
Larssons akvareller från Sundborn blir förebild i svensk  
heminredning. Ernest Hemingway föds.

Egenskaper

• Ytbehandling: Tryckeshals i nickel, matt krom,  
blank krom, mattborstad mässing, polerad mässing och 
Prion. Grepp i vit (RAL 1013), svart (RAL 8022) eller  
grön (RAL 6028) pulverlack. Alternativt kan greppen fås  
i samma ytbehandlingar som tryckeshals enligt ovan.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

1899

Polerad mässing / grön Polerad mässing / svartPolerad mässing
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1905

1930

Polerad mässing/Vit Polerad mässing

1923
Stockholms Stadshus invigs efter 12 års byggande.  
Sveriges befolkning blir 6 miljoner. HSB bildas i Stockholm. 
Nöjesparken Liseberg öppnas i Göteborg.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• Avsett för lätta innerdörrar inom bostadssektorn.

1927
Stockholms stadsbibliotek står klart och Gunnar Asplund 
hyllas. T-Forden slutar tillverkas i USA samtidigt som den 
första Volvobilen rullar. Priset är 4 800 kr. 

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid  
och Addion. 

• Rosett ø 52 mm.

1903

Mattborstad mässing

Polerad mässing

Matt krom

Nickel

1927

Mattborstad mässing Matt krom

1918

1900 -1909 Jugend              
Jugendperioden karaktäriseras av putsade fasader dekorerade med fina raka linjer, ornament 
med växtmotiv och ibland blanka kakelband. Burspråk i buktande mjuka former är också 
mycket vanligt förekommande. Fasadernas färger var ljusa. Gul, gulröd, lätt gulrosa var vanligast. 
Ibland även blekrosa eller gulvit. Husens sockel gjordes i kalk- eller sandsten.

Fönstren var engelskt röda, olivgröna eller oxidgröna. Ibland även grågröna eller beiga. Ofta 
användes små spröjs upptill. Bågformade entréer med extra dekor förekom flitigt, ofta fernis-
sade på lasyr eller enbart fernissade. Till takmaterial användes röd- eller grönmålad falsad plåt 
på enklare hus. Mer påkostade hus fick tak av kopparplåt eller glaserat tegel.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

1930
Stockholmsutställningen öppnar. EPA (Enhetsprisbolaget) 
öppnar, allt kostar under en krona. Funkisbadhuset i  
Eskilstuna står klart.

Egenskaper

• Ytbehandling: Tryckeshals i nickel, matt krom, blank krom, 
mattborstad mässing, polerad mässing och Prion.  
Grepp i vit (RAL 1013), svart (RAL 8022) eller grön  
(RAL 6028) pulverlack. Alternativt kan greppen fås i 
samma ytbehandlingar som tryckeshals enligt ovan.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för att 
passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

Polerad mässing Brunoxid

1910 -1919 Nationalromantik
Nu bygger man fasader i tegel. Inmurade dekorativa element görs också det i tegel, enstaka 
block av granit kan ingå som en detalj. När fasader putsas används genomfärgat puts i mörka 
kulörer för att harmonisera med tegelhusen. Burspråken var till skillnad från jugendepoken nu 
kantiga och utsmyckningen på balkongerna enklare och tillverkade i svart smidesjärn.  
Porten gjordes bastant och gärna i ek, vanligtvis var den omålad. Partiet runt entrén omfattades 
av natursten eller gjuten konststen.

Fönstren målades i brutet vitt, brunt eller en grågrön kulör. Att se vita fönstersnickerier var ett 
nytt inslag i stadsmiljön som inte hade används tidigare. De stora glasrutorna var borta och 
ersattes med ett flertal mindre. Taken var höga och branta. Som takbeläggning användes enkel-
kupigt tegel. Vindskivor och skorstenar beslogs med koppar, röd- eller svartmålad plåt.

1923

1903
Centralposthuset i Stockholm byggs efter ritningar av Ferdi-
nand 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.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom, mattborstad 
mässing, polerad mässing och brunoxid.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för att 
passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

1905
Klemmings centralbad invigs. Bilregistret införs i Sverige, 
115 bilar finns registrerade. Unionen upplöses och Greta 
Garbo föds.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.
• Avsett för lätta innerdörrar inom bostadssektorn.

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

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för att 
passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

Prion (nickelfri) Mattborstad mässing
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1937

Polerad mässing

Mattborstad mässing

Blank krom

Matt krom

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

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom, mattborstad 
mässing, polerad mässing, brunoxid.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för att 
passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

1930 -1939 Funktionalism
Omsvängningarna är stora i denna epok. Allt som inte har en funktion rationaliseras bort, 
dekorativa inslag tillhör det förflutna. Fasaderna är släta och putsade, med fördel vita eller 
mycket ljusa i en lätt kulör. Fönster och portar målas i fasadens färg eller med en avvikande 
diskret ljus ton. Samma sak gäller balkonger. Används en starkt avvikande färg på räcken är 
det ofta en dov grågrön ton. 

Detaljer i rostfritt stål börjar användas men är inte så vanligt förekommande. Burspråk före-
kommer och är då halvcirkelformade. Hustaken är diskreta, ofta helt plana och syns inte från 
gatunivå. Plåtdetaljer typ stuprör och fönsterbleck målas i fasadens färg. Stadsarkitekter  
jobbade denna epok mycket med att skilja bostadsområden från arbetsplatser. Affärer sam-
lades ihop i centrum och grönområden planerades in i stadsplanen.

1935
Bromma flygfält ritat av Paul Hedquist invigs. DC3:an flyger. 
Slussen och Katarinahissen invigs. Brädspelet Monopol 
lanseras.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom, mattborstad 
mässing, polerad mässing, brunoxid och Prion.

• Rosett ø 52 mm.

• Avsett för lätta innerdörrar inom bostadssektorn.

1935

Blank krom Mattborstad mässing
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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 bokhylle- 
system. SAAB 92 börjar tillverkas.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid  
och Prion.

• Rosett ø 52 mm.

1949

Polerad mässing

Brunoxid Mattborstad mässing

Prion (nickelfri)

1956
Vällingby Centrum och de fem Hötorgsskraporna står 
klara. Volvo Amazon lanseras. Vraket efter Vasa hittas av 
dykaren Anders Franzén. Ingemar Stenmark föds i  
Jovattnet utanför Tärnaby.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

1956

Polerad mässing Mattpolerad mässing

Nickel Brunoxid

1940 -1959 Modernism
Dragen i 30-talets funkisstil höll sig kvar i denna epok. Dock har man åter igen börjat färga 
fasaderna i ljusa kulörer av gult, grått och brunt. Fasadtegel används också, rött men nu även 
gult i ökad omfattning. Fönster målas ofta i fasadens färg men också grått eller grått med 
någon grön nyans.

De plana funkistaken har ersatts av sadeltak beklädda med tegel eller rödmålad plåt.  
På 1950-talet blev putsen på husen grövre och mörkare. Färgskalan var brun, mörkröd och 
brunröd. Fönstren hade inte sällan en förskjuten mittpost med vitmålade infattningar.

Entréportarna kunde ha dekorativa fältindelningar i olika kulörer och entrédörrarna var 
vanligtvis fernissade eller lackade.



10 11

6640, 6696
Här är ASSAs klassiskt designade trycken från 50- och  
60-talet i sin ursprungliga form utan returfjäder. 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.

Mattborstad mässing

Mattborstad mässing

Polerad mässing

Polerad mässing

Nickel Brunoxid

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

6640

6655

6696

Classic

Matt krom med täckkåpa

Prion (nickelfri) Brundoxid

6655
6655 har en modernistisk och reducerad design.  Risken att 
fastna med rockärm eller arm mellan trycke och dörrblad 
minimeras då trycket vänder tillbaka mot dörrbladet. Detta 
i kombination med den rejäla greppytan gör 6655 till ett 
mycket lämplig alternativ ur tillgänglighetshänseende.  
Naturliga miljöer är till exempel sjukhus och institutioner.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• ø 19 mm. 

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan erhållas med täckkåpa för dold skruvfastsättning 
(matt krom och polerad mässing, täckkåpa passar till 
trycke 6655, 640 och 696).

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda.

Matt krom
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6638

Mattborstad mässing

Polerad mässing

Nickel

Brunoxid

6638 
6638 är ett klassiskt ASSA-trycke. Det pryder redan 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.

6611
Designen återspeglar 1950-talets tidsanda och dess funk-
tionalism. Här ser vi ett resultat där en enkel form genom 
sina linjer och flerdimensionella ytor skapar spännande 
skuggspel.
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6611

Blank mässing Nickel

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid och 
Prion (6611 ej i Prion). 

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och 
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för 
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.
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6616
6616 har en reducerad design. Ett mycket enkelt modernis-
tiskt trycke som med sin självklara form passar miljöer med 
stramare inredning, till exempel sjukhus och institutioner.

6647
Detta trycke är formgett 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 klassiker.

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• 6616 ø 16 mm. 

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

6616

6647

Blank krom

Mattborstad mässing

Polerad mässing

Matt krom Addion (nickelfri och antibaktriell)

Polerad mässing

Blank krom

Brunoxid
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640, 696
Här är ASSAs klassiskt designade trycken från 50- och 
60-talet i sin ursprungliga form utan returfjäder. 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.

640

696

Mattborstad mässing

Nickel

Prion (nickelfri)

Brunoxid

Polerad mässing

Polerad mässing

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

• Kan erhållas med täckkåpa för dold skruvfastsättning 
(matt krom och polerad mässing).

Täckkåpa för dold skruvfastsättning (passar till trycke 640, 696 och 6655).
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5602
Detta är ett enkelt och sparsamt elegant trycke i mässing. 
Trycket är avsett för lätta innerdörrar inom bostadssektorn 
där viss elegans eller äldre tidsanda önskas.

5614
Med sin enkla form passar 5614 i de flesta stilar och miljöer. 
Trycket är endast avsett att användas på lätta dörrar inom 
bostadssektorn.

Egenskaper 

• Ytbehandling 5602: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid  
och Prion.

• Rosett ø 51 mm.  

• Ytbehandling 5614: blank krom.

• Rosett ø 50 mm.

5602

5614 

Mattborstad mässing

Blank krom

Prion (nickelfri) Brunoxid

6670 
Här är ett trycke som mot betraktaren projicerar rena  
och smäckra linjer i kombination med känslan av att ligga 
perfekt i handen.

6680
Ett robust dörrtrycke med rent och klart formspråk som  
inte tar ut svängarna och därför passar i de flesta miljöer.

6670

6680

Mattborstad mässing

Mattborstad mässing

Mattborstad krom

Mattborstad krom

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
mattborstad mässing, polerad mässing, brunoxid  
och Prion.

• Rosett ø 52 mm.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

• Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för  
att passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.
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Hemma

Samtliga dörrtrycken i Hemmaserien har följande  
egenskaper:

• Avsedda för lättare innerdörrar i bostadssektorn.

• Utan returfjäder.

• Rosett ø 52 mm.

• Genomgående montering med två skruvar 4 mm  
och lösa nipplar.

• Anpassade till 40 mm dörrtjocklek.

• Två tryckeshalvor förbundna med en utbytbar  
fyrkantpinne för varierande dörrtjocklekar.

• Material: mässing.

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, Hampus och Henning ger ett bekvämt  
stöd för handflatan och en stadig greppkänsla.

Ytbehandling

14090 Harald Polerad mässing, matt krom.

14010 Henrico Polerad mässing, matt krom.

14060 Hampus Polerad mässing, matt krom.

14180 Henning Polerad mässing, matt krom, blank krom.

Polerad mässing

Polerad mässing

Polerad mässing Matt krom

Polerad mässing Matt krom

Matt krom

Matt krom

Harald

Henrico

Hampus

Henning

Harald, Henrico, Hampus och Henning
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Ett hem är en plats där man finner ro. Drömmar om en 
fristad kan omvandlas till verklighet då man har möjlighet  
att påverka sin hemmamiljö.

Edita, Emilia, Elin och Esther ger bra stöd för tummen  
samtidigt som handflatan kan luta sig mot dess plana ytor.
Esther är den klassiska varianten bland de fyra systrarna. Den 
är enklare i sin utformning men ger ändå ett starkt uttryck.

Edita

Marcus

Emilia

Manfred

Elin

Miriam

Ester

Marie

Blank krom

Matt krom

Polerad mässing

Polerad mässing Matt krom

Polerad mässing Blank krom

Blank krom Matt krom

Polerad mässing Blank krom  

Polerad mässing Matt krom

Matt krom

Polerad mässing

Blank krom

Edita, Emilia, Elin och Esther
Ytbehandling

14150 Edita  Polerad mässing, matt krom.

14110 Emilia  Polerad mässing, matt krom, blank krom.

14190 Elin Polerad mässing, matt krom.

14020 Esther Polerad mässing, matt krom, blank krom.

Marcus, Manfred, Miriam och Marie
Människor i alla tider har längtat efter glädje. Glädje kan 
uppstå när man minst anar, vid ett oväntat leende, vid en 
handskakning, eller till och med vid beröring av de enklaste 
ting. Harmoni inombords och i ens omgivning framkallar 
positiva känslor som man bär med sig hela dagen.

Marcus och Manfred sätter spets i tillvaron. Miriam och 
Marie uppmanar till kontakt. Deras sköna grepp har mjuka 
former som ger balans i avskalade miljöer som ofta domi-
neras av raka element. 

Ytbehandling

14120 Marcus Polerad mässing, matt krom.

14160 Manfred  Polerad mässing, matt krom, blank krom.

14230 Miriam  Matt krom, blank krom.

14080 Marie  Polerad mässing, blank krom.
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Att hitta sin egen stil och våga följa den är inte en själv-
klarhet 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.

Amanda, Anita, Alva och Astrid 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.

Amanda

Anita

Alva

Astrid

Polerad mässing Matt krom

Matt krom Polerad mässing

Polerad mässing Matt krom

Matt krom Polerad mässing

Amanda, Anita, Alva och Astrid
Ytbehandling

14070 Amanda  Polerad mässing, matt krom.

14140 Anita  Polerad mässing, matt krom.

14200 Alva  Polerad mässing, matt krom.

14130 Astrid  Polerad mässing, matt krom.

I Hemmaserien ingår även smakfullt designade  
nyckelskyltar och toalettbehör.
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Rostfritt

8641 Do, 8642 Re, 8643 Mi, 8644 Holgaard

8643 Mi

8644  
Holgaard

8641 Do

8642 Re

DO:RE:MI är designat av det danska arkitekthuset Arkitema. 
Utgångspunkterna har varit att skapa en tryckesserie med 
funktionell och ren design i kombination med hög kvalitets-
känsla. 

DO: Den strama  designen och tryckets enkla geometriska 
form ger ett exklusivt och modernt uttryck.

RE: En tidlös och klassisk design för stilfulla miljöer.

8637, 8638, 8639, 8640 Hospital ø 19 mm

8639

8640 
Hospital

8637

8638

Våra rostfria trycken 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 tryckena 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. 

För bästa kvalitet och livslängd är dessutom våra rostfria 
trycken utrustade med rostfria nållager och returfjädrar. * 
Nållagret ger en i närmast friktionsfri gång mellan trycke 
och rosett. Returfjädern ger en distinkt och precis öppning. 
Dessa trycken tål att användas.

*  Undantaget är våra tre modeller som är speciellt tänkta för innerdörrsmiljöer, dessa 
är inte utrustade med returfjäder i grundleveransen.

MI: Med sin avrundande droppform ger MI ett elegant 
och mjukt intryck. Lämpligt för kontrastrika miljöer där 
detaljer är viktiga. 

Holgaardtrycket är en kombination av estetisk enkelhet 
och ergonomisk greppkänsla, utvecklat av den danska 
arkitektbyrån Holgaard.

Trycket medger öppning med armen. Lämpligt i sjukhusmiljö.
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8650 8680

8665 8685

8670 8690

8650, 8665, 8670, 8680, 8685, 8690 ø 19 mm

865

866

867

Innerdörrar ø 16 mm

Våra rostfria trycken är utrustade med rostfria nållager och 
returfjädrar. Nållagret ger en i närmast friktionsfri gång  
mellan trycke och rosett. Returfjädern ger en distinkt och 
precis öppning. 

Egenskaper för samtliga rostfria trycken:

• Mattborstat rostfritt syrafast stål i AISI 316 kvalitet.

• Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge. (Gäller ej 865, 866  
och 867).

• Nållager.

• Kan erhållas med täckkåpa för dold skruvfastsättning. 
(Gäller ej 8680, 8690, 8641, 8642, 8643 och 8644).

• Rosett ø 53 mm. Täckkåpa ø 55 mm.

• Sortimentet kan integreras med Brighthandle för  
enhetlig beslagning.

Returfjäder

Nållager

Rostfri täckkåpa för dold skruvfastsättning.
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Egenskaper

• Mattborstat rostfritt stål av stålkvalitet SUS316.

• Passar modullås eller innerdörrlås vilket specificeras  
vid beställning. (Gäller endast komplett förpackning  
eftersom vred/nyckelskylt ingår.)

• Passar 35-60 mm dörrtjocklek om inget annat anges vid 
beställning.

Funktion

• Dioder ger det färgade ljuset i handtagen. 

• En brytare som fästes på vredpinnen skickar styrsignal  
om låsets status till handtaget.

• Styrsignal består av sluten/icke sluten krets och Bright- 
handle kan därför kombineras med passersystem,   
larmsystem, bokningssystem etc.

• Battery-modeller drivs av 2 st vanliga AA batterier.  
Batteriernas livslängd är cirka 6 månader vid normal  
användning. Batterierna är placerade i insidans 
handtag, och byts enkelt genom att skruva av och på  
en hatt i änden på handtaget. 

• Battery-modeller kommunicerar rött vid upptaget.  
Vid ledigt visas ingen färg i handtaget.

• Samtliga designer finns som Online och Online Duomodell 
som drivs av 12 V DC som matas av en dubbelisolerad och 
stabiliserad batterieleminator. Strömförbrukningen  
är 20 mA.

Alfa

Dot

Line

Dot Twist

Brighthandle är ett nytt koncept för design av dörrhandtag 
som kommunicerar med färgat ljus. Exempelvis rött vid upp-
taget och grönt vid ledigt. Skapad av formgivaren Alexander 
Lervik.

Brighthandle har flera användningsområden där kommuni-
kationen med ljus ger mervärden. Exempelvis ett passer-
system som indikerar en behörig öppning, ett konferensrum 
eller en toalett som visar ledigt/upptaget, ledljus i mörker 
och så vidare. Fantasin sätter gränserna.

Brighthandle har fått stor uppmärksamhet för sin prisbe-
lönta design:

• Vunnit bland annat Architectural Records pris  
”Hardware product of the year” och pris vid möbelmässan 
i Milano 2001.

• Omskriven i över 50 länder i fler än 200 dags- och design-
tidningar såsom Sköna Hem, Desajn, Residence och Elle.

• Decor, Abitare, Frame, New York med flera.

• Turnerat med flertalet designutställningar såsom Swedish 
by Design, Design 4 Elements, Quality of Life med flera.

• Figurerat i inredningsprogram för TV såsom Homestyling 
och Sambo i Sverige, I want that! Baths i USA, Direct 8 i 
Frankrike med flera.

Brighthandle®



Arena

Arena U Arenor är hårt belastade miljöer. Dörrar öppnas och stängs 
hela tiden i omklädningsrum, entréer, materialförråd och 
toaletter. Gemensamt för alla dessa dörrar är att det krävs 
dörrtrycken som klarar hårdhänt hantering.

ASSAs nya handtag är designat av Joel Karlsson just med 
tanke på att de ska användas ofta och mycket. Människor 
som rör sig i arenor har ofta händerna fulla, de bär nät med 
bollar, serveringsbrickor eller plastmuggar med drycker. 
Därför har en av utgångspunkterna varit att trycket ska 
kunna manövreras med hjälp av armbåge eller arm. 

Arena är ett robust trycke, utrustat med både returfjäder  
och nållager. Det kan öppnas med armbågen, men har också 
ett bekvämt grepp för handen. Prova själv!

Egenskaper

• Ytbehandling: nickel, blank krom, matt krom,  
Prion och Addion.

• Rosett ø 52 mm.

•   Returfjäder som avlastar låshusets roddarfjäder och  
håller trycket i horisontalläge.

•   Kan utan extra kostnad beställas med 60° rosett för att 
passa innerdörrlås. Till exempel Boda 2014.

Arena U

3332



Modell L-mått U-mått Diameter Nållager Returfjäder

Epok

1881 138 83 x

1887 133 84 x

1899 109 78 x

1903 137 75 x

1905 114 72

1918 114 79 x

1923 118 74

1927 118 77 x

1930 130 62 x

1935 106 64

1937 130 66 x

1949 112 65

1956 111 69 x

Classic

6640 110 55 x

6696 106 55 x

6655 140 64 19 x

6638 121 60 x

6611 117 47 x

6616 129 58 18 x

6647 120 57 x

640 110 55

696 106 55

5602 108 46

5614 115 48

6670 121 53 x

6680 115 52 x

Hemma

14010 Henrico  118 70

14020 Esther 112 50

14060 Hampus 122 52

14070 Amanda 106 52

14080 Marie 114 57

Modell L-mått U-mått Diameter Nållager Returfjäder

14090 Harald 120 52

14110 Emilia 117 58

14120 Marcus 122 53

14130 Astrid 126 67

14140 Anita 121 53

14150 Edita 113 58

14160 Manfred 131 56

14180 Henning 118 49

14190 Elin 125 51

14200 Alva 102 57

14230 Miriam 115 52

Rostfritt

865 140 71 16 x

866 130 71 16 x

867 120 58 x

8650 137 80 19 x x

8665 135 77 19 x x

8670 142 87 19 x x

8680 130 65 19 x x

8685 144 80 19 x x

8690 164 70 19 x x

8637 142 89 19 x x

8638 130 70 19 x x

8639 145 70 19 x x

8640 Hospital 155 70 19 x x

8641 DO 142 70 x x

8642 RE 135 75 x x

8643 Mi 133 75 x x

8644 Holgaard 134 60 x x

Brighthandle

Brighthandle 145 65 20 x

ARENA

ARENA U 152 76 x x

Måttangivelser för trycken i mm L-mått

U-mått

Trycken 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 trycken med returfjäder.



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 16 17 71 00
phone nat. 0771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se
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