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Fönster 
Lås för utåtgående fönster 
 

Fönsterlås VM 280, förnicklad med stängd ögla. 

Ingår som standard 

Tidstypisk: Traditionell, modern 

 

 

 

Fönsterlås VM 280, mässing med stängd ögla. 

53 kr/st 

Tidstypisk: Traditionell, modern 

 

 

 

Fönsterlås VM 380, förnicklad, droppe. 

76 kr/st 

 

 

 

Fönsterlås VM 380, mässing, droppe. 

51 kr/st 

 

 

 

Fönsterlås i segjärn med öppen ögla 5179. 

85 kr/st 

Tidstypisk: 1930-1960 tal. 

Observera att öglan hamnar nära mittpost eller karm. 
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Lås för inåtgående fönster 

 
Fönsterlås 230 

Ingår som standard 

Tidstypisk: Traditionell, retro, modern 

Fönsterlås för inåtgående fönster. 

 

 

 

Fönsterlås 5050 och hake 5694, förnicklad 

190 kr/st 

Tidstypisk: 1910–1960 tal. 

Fönsterlås för inåtgående fönster. 
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Gångjärn för utåtgående fönster. 
 

Gångjärn med platt topp 

Ingår i standard 

Tidstypisk: Traditionell, modern 

 

För varmförzinkad 

Fönster 40 kr/luft 

Fönsterdörr 65 kr/luft 

 

Gångjärn ”Kultur” med konisk topp 5021Z, inkl. montering: 

140 kr/st 

 

 

 

 

Gångjärn ”Kultur” med ekollontopp 5021EZ, inkl. montering: 

160 kr/st 

Tidstypisk: 1880–1925 tal. 

 

 

 

 

Gångjärn för inåtgående fönster. 
 

Bultgångjärn M8x40, vitlack 

Ingår som standard  

Tidstypisk: Modern 

 

 

Gångjärn ”kultur” med konisk topp, 5123Z 

175 kr/st 

Tidstypisk: 1870–1935 tal. 
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Övriga fönstertillbehör  
 

Hörnjärn, korrugerat 5063Z, monterad med spårskruv. 

50 kr/st 

Tidstypisk: 1897–1960 tal. 

Förzinkad. 

 

 

Fönsterventil ”Biobe” vitlack. 

325 kr/st 

Fönsterventil, vit. 

För ventilering av fönster. 

Urtag och montering i karmöverstycke. 

 

 

Stormhasp, ingår som standard 

Tidstypisk: 1890–1960 tal. 

Levereras monterad anpassat i mått beroende på fönsterstorlek. 

Monteras ej i överluft samt inåtgående fönster. 

 

Varmförzinkade inkl. märla, tillägg: 10 kr/st 

 

 

Vädringsbeslag, förnicklad/obehandlad mässing. 

För utåtgående fönster: 460 kr/st 

För inåtgående fönster: 480 kr/st 

Ger dig möjlighet att ställa upp fönstret för vädring, barnsäkert. 

Levereras löst. 
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Fönsterdörrar 
Spanjolett för fönsterdörrar 

Låsbar hakkolvsspanjolett för 

enkelfönsterdörr med hakkolv. 

845 kr/st 

Levereras monterad. 

Hakkolv för ökad säkerhet.  

Låsbar måttbeställd enkel säkerhetsspanjolett med hakkolvar till dörrar upptill 2300mm. 

1 415 kr/st 

Levereras monterad. 

Hakkolv för ökad säkerhet. 

För dörrar upp till 2300mm höjd. 

För dörrar över 2300mm: 1 800 kr/st 

 

Låsbar dubbel hakkolvsspanjolett med 

dörrhandtag även i mötesdörr. 

1 575 kr/st. 

Levereras monterad. 

Hakkolv för ökad säkerhet. 

 

Låsbar måttanpassad dubbel säkerhetsspanjolett med hakkolvar till dörrar upp till 2300mm. 

3 950 kr/st 

Levereras monterad. 

Hakkolv för ökad säkerhet. 

För dörrar över 2300mm: 4 350 kr/st 

 

Stångspanjolett utanpåliggande från Kulturbeslag, förnicklad 

1 850 kr/st 

Levereras löst. 

För utåtgående fönsterdörrar och inåtgående fönster och fönsterdörrar. 
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Handtag för fönsterdörrar 
 

Handtag standard Fix 83, förnicklad. 

Ingår som standard, 1 st per dörrparti. 

 

 

 

 

Kultur 4511, förnicklad eller mässing. 

360 kr/st 

Tidstypisk: 1895–1910 tal. 

Passar alla infällda spanjoletter (även moderna) med fyrkanthål 8 mm. 

(7 mm på beställning). Används på utåt och inåtgående 

fönster/fönsterdörrar. 

 

Kultur 4539, förnicklad eller mässing med svart trägrepp. 

395 kr/st 

Tidstypisk: 1880–1910 tal. 

Passar alla infällda spanjoletter (även moderna) med fyrkanthål 8 mm. 

(7 mm på beställning). Används på utåt och inåtgående fönster/fönsterdörrar. 

 

Kultur ”Trippel Pärlrand”, förnicklad eller mässing. 

490 kr/st 

Tidstypisk: 1880–1910 tal. 

Passar alla infällda spanjoletter (även moderna) med fyrkanthål 8 mm. 

(7 mm på beställning). Används på utåt och inåtgående fönster/fönsterdörrar. 

 

 

Låscylindrar för fönsterdörrar 
 

Cylinder ASSA D12 1300 -serien. 

Cylinder, förnicklad, insida: 985 kr/st 

Cylinder, mässing, insida: 1 120 kr/st 

Cylinder, förnicklad, in och utsida: 2 070 kr/st 

Cylinder, mässing, in och utsida: 2 235 kr/st 

Monteringskostnad: 350 kr/st 

Tillägg för samma nyckel, vid fler än 1 dörr, max 3st: 190 kr/st 

Innehåller även tillbehör som distansring, cylinderhylsa och skruvar. 

Förnicklad eller mässing. 

Vi montererar cylinder på både utsida och insida enligt önskemål. 
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Övriga fönsterdörrtillbehör 
 

Fönster broms Fix 150 i aktivt dörrblad. 

250 kr/st 

Ger dig möjlighet att ställa upp dörren i öppet läge. 

Max öppningsgrad 90 grader. 

 

 

Fönsterventil ”Biobe” vitlack. 

325 kr/st 

Fönsterventil, vit. 

För ventilering av fönster. 

Urtag och montering i karmöverstycke. 

 

 

Vädringsbeslag ”FIX 184” vitlack. 

98 kr/st 

Ger dig möjlighet att ställa upp fönstret/dörren för vädring, barnsäkert. 

Levereras löst. 
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Ytterdörrar 
Gångjärn för ytterdörrar 
 

Gångjärn med platt topp 

Ingår i standard 

Tidstypisk: Traditionell, modern 

Varmförzinkade gångjärn: 

+ 75 kr/dörrblad 

 

 

Gångjärn ”Kultur” med konisk topp, 5028Z 

1 095 kr/enkeldörr 

1 645 kr/pardörr 

Tidstypisk: 1870–1935 tal. 

Varmförzinkade gångjärn: 

+ 180 kr/enkeldörr 

+ 270 kr/pardörr 

   

 

Gångjärn ”Kultur” med ekollontopp, 5028EZ 

1 335 kr/enkeldörr 

2 005 kr/pardörr 

Tidstypisk: 1880–1925 tal. 

Varmförzinkade gångjärn: 

+ 180 kr/enkeldörr 

+ 270 kr/pardörr 
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Handtag för ytterdörrar 
 

Trycke Kultur ”Jugend”  

Obehandlad mässing: 585 kr/par 

Förnicklad: 620 kr/par 

Tidstypisk: 1880–1930 tal. 

115 mm. Genomgående skruv. 

 

Trycke Kultur ”20-tal” 

Obehandlad mässing: 660 kr/par 

Förnicklad: 690 kr/par  

Tidstypisk: 1920-tal 

115 mm. Förebild Albert Karlsson Nr. 1210, genomgående 

skruv. OBS! Endast rund rosett för att passa långskylt Kultur.  

 

Trycke Kultur ”Posthornet” 

Obehandlad mässing: 990 kr/par 

Tidstypisk: 1920 tal. 

Passar ASSA 2000-serien, endast kompatibel med ASSA långskylt mässing 

125 mm. Klassiskt 20-talshandtag. Genomgående skruv 

 

 

ASSA Epok 1918 

Förnicklad: 510 kr/par 

Pol. Mässing: 565 kr/par 

Levereras monterad. 
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Cylinder för ytterdörrar 
 

Cylinder ASSA komplett 

Förnicklad: 2 925 kr/st 

Pol. Mässing: 3 100 kr/st 

Tillägg för lika låsning med annan cylinder: 275 kr 

Montering låscylinder: 300 kr/st 

Levereras med: dubbla cylindrar med nycklar, vredskylt, vred insida och cylinder 

tillbehör 

 

 

 

 

 

Lås FAS 40B7 

2 470 kr/st 

Levereras monterat, komplett med nyckel.  

 

 

 

Långskylt ”Kultur” med cylinderkåpor och vred. 

Förnicklad: 765 kr/par 

Obehandlad mässing: 765 kr/par 

Levereras med: vredskylt, vred insida och cylinder tillbehör. 

Tillägg för ”Cylinder ASSA komplett” 
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Elektriska lås, säkerhetsspanjolett och övriga tillbehörför ytterdörrar 
Monteras av oss 

Microbrytare i Assa 2002 låskista, inklusive karmöverföring 

3 990 kr/st 

Elslutbleck Assa 910/stolpe 9487  

6 230 kr/st 

Karmöverföring Abloy EA 280 (180 graders öppning)  

1 650 kr/st 

 

Yale Doorman V2N  

4 945 kr/st 

Finns i vit eller svart. 

Yale Doorman öppnar du enkelt med kod eller nyckelbricka. 

Aktivera funktionen automatisk låsning för att veta att dörren 

alltid är låst när den är stängd. Du kan även styra ditt larm från 

Verisure och Sector Alarm med ditt Yale Doorman. 

 

 

 

Säkerhets spanjolett ASSA Connect 2002 S MPL inkl. montering 

3 950 kr/st 

 

 

 

Lås FAS 40 B7, komplett med nickel och montering (passer ej i paneldörrar): 

2 470 kr 
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Innerdörrar 

Gångjärn för innerdörrar 
 

Gångjärn ”Kultur” 5020Z, med konisk topp 

Ingår som standard 

Tidstypisk: 1870–1935 tal. 

 

 

 

 

 

Gångjärn ”Kultur” 5020EZ, med ekollontopp 

50 kr/st 

Tidstypisk: 1880–1925 tal. 

Varmförzinkade. 
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Dörrhandtag för innerdörrar 
 

Trycke ”Sekelskifte” 

Obehandlad mässing: 450 kr/par 

Förnicklad: 475 kr/par  

Tidstypisk: 1895–1930 tal. 

Levereras inkl. tryckesbrickor. 

För fastsättning med genomgående skruv. 

Spårskruv ingår. 

 

Trycke ”617” 

Obehandlad mässing: 425 kr/par 

Förnicklad: 450 kr/par 

Tidstypisk: 1890–1920 tal. 

Levereras inkl. tryckesbrickor. 

För fastsättning med genomgående skruv. 

Spårskruv ingår. 

 

Trycke ”439” 

Obehandlad mässing: 420 kr/par 

Förnicklad: 445 kr/par 

Tidstypisk: 1910–1930 tal. 

Levereras inkl. tryckesbrickor. 

För fastsättning med genomgående skruv. 

Spårskruv ingår. 

 

Trycke ”Trippel pärlrand”  

Obehandlad mässing: 630 kr/par 

Förnicklad: 660 kr/par 

Tidstypisk: 1895–1930 tal. 

Levereras inkl. tryckesbrickor. 

För fastsättning med genomgående skruv. 

Spårskruv ingår.  

 

Trycke ”Posthornet” 

Obehandlad mässing: 885 kr/par 

Tidstypisk: 1920 tal. 

Levereras inkl. tryckesbrickor. 

För fastsättning med genomgående skruv. 

Spårskruv ingår. 
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Dörrhandtag för skjutdörrar 
 

Skjutdörrshandtag 5358, inkl. montering: 

Obehandlad mässing: 355 kr/par 

Förnicklad: 375 kr/par  

Spårskruv ingår. 

 

 

 

Kanthandtag 5359, inkl. montering: 

Obehandlad mässing: 355 kr/par 

Förnicklad: 375 kr/par  

Spårskruv ingår. 

 

 

 

Lås för innerdörrar 

 

Nyckelskylt ”klassisk”  

Obehandlad mässing: 110 kr/par 

Förnicklad: 130 kr/par  

Hålplaceringen passar flesta moderna nordiska 

innerdörrlås. 

Monteras med genomgående skruv. 

 

Nyckelskylt ”klassisk” med kläpp  

Obehandlad mässing: 95 kr/st 

Förnicklad: 110 kr/st 

Hålplaceringen passar flesta moderna nordiska innerdörrlås. 

Monteras med genomgående skruv. 
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WC-skylt ”klassisk” 

Obehandlad mässing: 195 kr/st 

Förnicklad: 210 kr/st 

Tidstypisk: 1930–1975 

Hålplaceringen passar toalettdörrar 

Försedd med invändigt vred och paniköppning. 

Monteras med genomgående skruv. 

 

Låskista ASSA Abloy 2014, inkl montering: 

550 kr/st 

Levereras inkl. nyckel och slutbleck. 

Förborrat 40mm hål för trycke och nyckelskylt med genomgående skruv. 

Kan förborras för träskruv. 

 

 

 

Kammarlås 5201, med vred i stål och mässing 

890 kr/st 

Tidstypisk: 1900–1940 tal 

Kammarlås levereras inkl. nyckel och slutbleck 

 

Urtag och förborrning: 220 kr/st 

 

 

Nyckelskylt 5207 

35 kr/st 

Passar med kammarlås 5201 
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Glas 
För fönster och fönsterdörrar 
Priserna nedan anges per m2 baserat på karmyttermått. 

 

Planglas 

Ingår som standard i inner och ytterbåge 

Planglas på 3mm har ingen struktur utan ger en jämn yta. Det ger inte heller någon effekt på ett 

sänkt U-värde 2,7. 

Finns även som härdat glas med tillägg: 360 kr/m2 (minimumpris: 260 kr/st). 

 

Energiglas till 1+1 

370 kr/m2 

Energiglas, 4mm, har ingen struktur utan ger en jämn yta, placeras alltid i innerbågen, U-värdet sänks 

till ca. 1,8 (vilket ger ett lägre kallras). Placeras i innerbåge 

Finns även som härdat glas med tillägg: 360 kr/m2 (minimumpris: 260 kr/st). 

 

Kulturglas 

400 kr/m2 

Kulturglas, 3mm, är ett maskindraget glas som ger en diskret stående randig struktur. 

Detta glas passar bra till 30–50 tal. 

Placeras i ytterbåge. 

 

Restoverglas 

1 055 kr/m2  

Detta glas kallas även renoveringsglas och är ett maskingjort glas som ska likna munblåst.  

Glaset får en ojämn struktur och är ett bra komplement istället för munblåst men innehåller inga 

bubblor eller ”rinningar”. 

Placeras i ytterbåge. 

 

Munblåst glas 

3 225 kr/m2 

Nyblåst glas vid namn Restauro light, 2mm. Detta glas ger en ojämn struktur men innehåller inga 

bubblor. Tidstypisk: sekelskifte-20-tal. Placeras i ytterbåge. 

Minimipris: 415 kr/st 

 

Färgat munblåst 

505 kr/st (max 100 mm/sida) - 4 800kr/m2  

Färgat munblåst signalglas i färgerna, grönt, rött och blått. 

Innehåller bubblor och rinningar. 
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Isolerglaskasett med 1 energiglas 

150 kr/m2  

Isolerglaskasett med 1 energiglas och 1 planglas som fylls med argongas, ger ett U-värde på 1,2. 

Listen på kassetten är silverfärgad som standard, kan tas bort med hjälp av varmkantslist som tillval. 

Angett U-värde gäller vid kopplat 2+1 utförande. 

Varmkantslist vit 

49 kr/m 

Sänker U-värdet med 0,1 samt ger ett mer vackert uttryck. 

Isolerglaskasett med 2 energiglas 

300 kr/m2 

Isolerglaskasett med 2 energiglas som fylls med argongas, ger ett U-värde på 1,0. 

Listen på kassetten är silverfärgad som standard, kan tas bort med hjälp av varmkantslist som tillval. 

Angett U-värde gäller vid kopplat 2+1 utförande. 

Varmkantslist vit – se ovan 

Lamellglas 

455 kr/m2 (minimumpris: 200 kr/st) 

Lamellglas på 6,38mm tjocklek. Lamellglas ger också ett mycket bra inbrottsskydd då det krävs 

mycket arbete för att tränga igenom det. Ytterligare fördel med ett lamellglas är att plastskiktet 

mellan glasen skyddar mot solens UV-strålar.  

Etsat mönstrat Musselin glas 

4 300 kr/m2 (minimumpris: 425 kr/st) 

Ett insynsskyddat glas med etsat mönster på 3mm, Elin Wägner och August Strindberg, ger en 

mönstrad insyn, detta placeras som yttre glas. 

Bild kan skickas vid intresse. 

Gjutet Florenti Toilette glas 

2 500 kr/m2 (minimumpris: 390 kr/st) 

Ett insynsskyddat glas med ett gjutet deformerat glas på 4mm, detta placeras som yttre glas. 

Har ett max mått på 800x1000mm 

Bild kan skickas vid intresse. 

 

Gjutet English muffle 

2 500 kr/m2 (minimumpris: 390 kr/st) 

Ett insynsskyddat glas med ett gjutet deformerat glas på 4mm, detta placeras som yttre glas. 

Har ett max mått på 800x1000mm 

Bild kan skickas vid intresse. 

 

Frostat glas 

650 kr/m2 

Ett insynsskyddat, placeras i ytterbåge. 

 

Färgade verandakvadrater, rött, blått och grönt 

380 kr/st 

Mönstrat färgat glas, placeras i veranda fönster som utsmyckning, bild kan skickas vid intresse. 
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För ytterdörrar 
 

Energiglas 

Enkeldörr: 490 kr/st Pardörr: 980 kr/st 

Energiglas på 4mm som placeras i dörrens innerglas för att sänka kallraset. 

Energiglas har ingen struktur utan ger en jämn yta. 

 

Kulturglas 

Enkeldörr: 560 kr/st Pardörr: 1 020 kr/st 

Kulturglas på 3mm är ett maskindraget glas som ger en diskret stående randig struktur. 

Detta glas passar bra till 30–50 tal. 

Placeras i ytterglaset. 

 

Restoverglas 

Enkeldörr: 1 425 kr/m2 (stumt glasmått) 

Restoverglas på 3mm kallas även för renoveringsglas och är ett maskingjort glas som är gjort för att 

likna munblåst. Glaset får en ojämn struktur och är ett bra komplement istället för munblåst men 

innehåller inga bubblor eller rinningar. 

Placeras i ytterglaset. 

 

3-glas isolerruta med energiglas. 

595 kr/glas 

En glaskassett som fylls med Argongas samt har ett energiglas. Kassetten placeras i dörren för att 

minska kallraset samt sänka U-värdet i dörren. 

Gäller endast ospröjsade dörrar. 

 

Munblåst glas 

4 355 kr/ m2 (stumt glasmått) 

Nyblåst glas sekelskifte, 20-talstyp. Detta glas ger en ojämn struktur men innehåller inga bubblor. 

Placeras i ytterglaset. 

 

Färgat munblåst 

505 kr/st (max 100 mm/sida) - 4 800kr/m2  

Färgat munblåst signalglas i färgerna, grönt, rött och blåt. 

Innehåller bubblor och rinningar. 

 

Etsat mönstrat Musselin glas 

Offereras vid förfrågan 

Ett insynsskyddat glas med etsat mönster för att få en mönstrad insyn, detta placeras som yttre glas. 

Bild kan skickas vid intresse. 
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Gjutet Florenti Toilette glas 

Offereras vid förfrågan 

Ett insynsskyddat glas med ett gjutet deformerat glas, detta placeras som yttre glas. 

Bild kan skickas vid intresse. 

 

Frostat glas 

650 kr/m2  

Placeras som yttre glas. 

 

Ljud och säkerhetsglas 

Offereras vid förfrågan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


