
Beslagtillval till våra spegeldörrar och glasade innerdörrar 

Vi tillhandahåller och lagerhåller ett urval av Eskilstuna Kulturbeslags sortiment. Övriga 
produkter ur deras sortiment kan levereras men inte monteras. Vi lagerhåller normalt 
förnicklade beslag. Undantaget är kammarlåset nedan. Handtag och kammarlås monteras 
inte, då det ställer till skador och bekymmer under transporten. Borrning av nyckelhål till 
kammarlås förborras. 

Gångjärn 5020 Z förzinkad med spårskruv. Är vårt standardgångjärn och ingår normalt i priset. 
Övermålas av oss om målning ingår. 

 
 

Gångjärn 5020 Z                                                      
Storlek 4” x 1 1/2” 
Material: Obehandlat stål 
Förebild: Aug Stenman Nr 220 
Varianter: Höger och vänster (H visas) 

 

 

 

 

 

Gångjärn 5020 E Z med spårskruv. Övermålas av oss om målning ingår. 

                                                                                             
                                                                                                         
Gångjärn 5020 E Z                                                                                                    
Storlek 4” x 1 1/2” 
Material: Obehandlat stål 
Förebild: Jernbolaget Nr 02b 
Varianter: Höger och vänster (H visas 

 
 

 

 

 

 



Dörrtrycke 5539 N med spårskruv. 

 

Dörrtrycke 5539 N 
Material: Obehandlad mässing 
alt. förnicklad mässing 
Förebild: Låsbolaget N:o 439 
Rekommenderad skruv: TKFS 5 x 5/8" 
M/MN 
Tidsperiod: Mässing 1880-1930 
Förnicklat 1895-1930  
Levereras inklusive tryckesbrickor 5401, 8 
mm 
fyrkantpinne och bussning 5599 för att 
passa både äldre och moderna lås. 
Kan på begäran levereras med 
tryckesbrickor 
för fastsättning med genomgående skruv. 
Art.nr. 5539A 

 

Dörrtrycke 5595 N med spårskruv. 

 

 

Dörrtrycke 5595 N 
Material: Obehandlad mässing 
alt. förnicklad mässing 
Förebild: Låsfabriks AB E A Næsman & Co 
Nr 195 
Rekommenderad skruv: TKFS 5 x 5/8" 
M/MN 
Tidsperiod: 1880 - 1910 
Levereras inklusive tryckesbrickor 5401, 8 
mm 
fyrkantpinne och bussning 5599 för att 
passa både äldre och moderna lås. 
Kan på begäran levereras med tryckesbrickor 
för fastsättning med genomgående skruv. 
Art.nr. 5595A 

  
 

 

 

 

 

http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5401.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5599.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5401.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5599.htm


Dörrtrycke 5547 N med spårskruv. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dörrtrycke 5547 N 
Material: Obehandlad mässing  
alt. förnicklad mässing 
Förebild: Låsbolaget N:o 647 
Rekommenderad skruv: TKFS 5 x 
5/8"M/MN 
Tidsperiod: ca 1905 - 1930-tal 
Levereras inklusive tryckesbrickor 5401, 8 
mm 
fyrkantpinne och bussning 5599 för att 
passa både äldre och moderna lås. 
Kan på begäran levereras med 
tryckesbrickor 
för fastsättning med genomgående skruv. 
Art.nr. 5547A 
Passande nyckelskylt, se 5407 
Detta dörrtrycke är lämpligt på innerdörrar. 
Motsvarande 
ytterdörrstrycke är 5557. 

 

Tryckesbricka 5401 A till våra trycken. Att användas vid montering med genomgående skruv. 

Tryckesbricka 5401A 
Material: Obehandlad mässing  

  alt. förnicklad mässing  
  Förebild: Låsbolaget N:o 1 
  Rekommenderad skruv: Genomgående skruv  
  med nippel. 
  Tidsperiod: ca 1900-1940 
  Tryckeshålet kan borras upp till max ø18 mm 

   Används till dörrtrycken, som skall 
     monteras med genomgående skruv. 

      Hålplaceringen passar alla moderna nordiska låshus. 
Tryckesbrickan får inte användas tillsammans med långskylt. Var uppmärksam på att dessa 
tryckesbrickor är mindre än moderna rosetter. Det kan hända, att de inte helt täcker hålet i 
moderna dörrar. Tryckesbricka 5493A eller 6405A rekommenderas i dessa fall. 
 

 

 

 

 

http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/artiklar/5557.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5599.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5407.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5557.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5493A.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/6405A.htm


Nyckelskylt 3407 A Används vid montering med genomgående skruv. 

 

Nyckelskylt 3407A 
Material: Obehandlad mässing  
alt. förnicklad mässing  
Förebild: Saknas 
Används i st för nyckelskylt 5407 på  
moderna dörrar med borrade hål ø 40 mm 
Hålplaceringen passar ytterdörrlås  
FAS 40B7 samt de flesta moderna nordiska 
innerdörrlås. Levereras med genomgående 
skruv med nippel.  
 
 

 

 

Kammarlås 5201 med vred. Obehandlat stål och obehandlad mässing. Målas inte av oss. 

 
Kammarlås 5201 
Med vred 
Material: Obehandlat stål och obehandlad 
mässing 
Förebild: Låsbolaget Nr 3 Fyrkantigt  
Varianter: Höger och vänster (H visas). 
Låset är vändbart från höger- till 
vänsterutförande. 
Rekommenderad skruv: TFS 9 x 1½" 
Tidsperiod: 1900-1940 
 
Kammarlås levereras inkl nyckel 5226 och 
slutbleck (vinkelslutbleck 5209 eller 
krampa 5210) 
 
  

 

 

 

 

 

 

http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5407.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5226.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5209.htm
http://kulturbeslag.se/produkter/artiklar/5210.htm


Nyckelskylt 5207 för kammarlås i obehandlat stål. Målas inte av oss. 

 

Nyckelskylt 5207 för kammarlås 
Material: Obehandlat stål 
Förebild: F.A.Stenman 

 

 


